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acabados de sair de uma época festiva, mas estando 

certos de que temos muitos motivos para celebrar, é tem-

po de olhar em frente e, com base no sucesso do passado, 

vencer todos os obstáculos, para irmos mais além, para 

nos superarmos. Queremos ser ainda melhores!  

Fomos, durante um ano, IMPÉRIO Villas & Golfe, porque 

queríamos realçar que, efetivamente, a Villas & Golfe é 

hoje um império de comunicação.

partimos para novos mundos, entrámos em angola, 

passámos pela rússia, Brasil e, neste mês de Janeiro, en-

tramos, com a primeira edição, em moçambique. a nos-

sa promessa de ano novo é continuar a crescer, chegar 

mais longe, não só mantendo a qualidade que sempre  

nos foi reconhecida, mas também ultrapassarmos os  

nossos limites.

ao longo de 12 anos a Villas & Golfe tem trilhado um 

caminho de contínuo sucesso, sustentando-se na per-

sistência, na garra, num trabalho árduo que tem como 

único fim a qualidade, quer a nível gráfico, quer a nível de 

conteúdos, indo ao encontro daquilo que dela esperam e,  

até, surpreendendo. 

mas a Villas & Golfe só existe porque bimestralmente 

há quem anseie por poder folheá-la, imbuindo-se num 

mundo de glamour e bem-estar. por isso também é tempo  

de gratidão.

agradecemos aos nossos leitores, aos nossos clientes 

e amigos, e desejamos a todos um ano de 2014 repleto de 

saúde, alegria, paz e sucesso.

Bem hajam! 

Mais longe… Further...

The festive season is just behind us, but we leave it in the 

knowledge that we have many reasons to celebrate, it’s 

time to look ahead and, based on past success, overcome 

every obstacle so that we can go even further and outdo 

ourselves. We want to be even better!

For a year now we have been IMPÉRIO Villas & Golfe, 

because we wanted to highlight the fact that Villas & Golfe 

is now a media empire (império is the portuguese word  

for empire).

We set off for new worlds; we entered angola; we moved 

on to russia, Brazil and, this January, we publish issue one 

in mozambique. our New Year’s resolution is to carry on 

growing, to reach further, not only maintaining the quality 

we have always been known for, but also overcoming our 

own limits.

over 12 years Villas & Golfe had trodden a path of on-

going success, keeping going through persistence, verve, 

and hard work, the only purpose of which is quality, whe-

ther in terms of graphic design or content, satisfying what 

is expected of it and going even further.

But Villas & Golfe is only here because every two months 

there are people excited about being able to look through 

its pages, soaking up a world of glamour and well being. 

and so it’s time for gratitude too.

We send out thanks to our readers, to our clients and 

friends, and we wish you all a 2014 filled with health, hap-

piness, peace and success.

Long may it last!

Maria aMélia Pires
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a empresa norte-americana World View experience  

prevê começar a oferecer viagens de balão até às portas 

do espaço dentro de três anos. esta nova proposta de  

turismo espacial ergue-se a 30 quilómetros, uma altitude a 

partir da qual se pode contemplar a escuridão do cosmos 

e desfrutar de uma majestosa vista sobre o planeta Terra, 

ao sabor de uma das bebidas servidas no bar da cápsula 

espacial da World View. uma jornada neste insólito veículo 

com capacidade para transportar seis turistas (mais dois 

tripulantes) deverá prolongar-se por duas horas e rondar 

os 75000 uSd (cerca de 54400 euros). 

World VieW exPerienCe

\\news
o manta resort, em pemba, uma das ilhas do arquipélago 

de Zanzibar, inaugurou em novembro uma casa flutuante 

com o primeiro quarto subaquático do continente africano.

imerso a uma profundidade de quatro metros, o Underwa-

ter Room proporciona uma surpreendente experiência que 

passa por vivenciar de uma forma única a vida marinha do 

recife de coral que rodeia a estrutura. o deck privado, an-

corado em pleno oceano Índico, contempla, além da divi-

são submersa, um terraço no piso superior onde é possível 

desfrutar do Sol ou, quando este se põe, dormir sob um 

magnífico céu estrelado.

este quarto-aquário situado ao largo da costa da Tanzânia 

integra investidores suecos e tanzanianos, resultando de 

um projeto do sueco mikael Genberg, fundador da Genberg 

underwater Hotels, empresa especializada em alojamen-

tos com conceito subaquático.

The ManTa underWaTer rooM

in November the manta resort, in pemba, one of the  

islands of the Zanzibar archipelago, inaugurated a flo-

ating house with the first underwater bedroom in the  

african continent.

immersed to a depth of four metres, the Underwater Room 

provides an amazing experience in which guests have a 

unique view of the marine life of the coral reef that sur-

rounds the structure. Besides the submerged room, the 

private deck, anchored right out in the indian ocean, also 

features a terrace on the upper floor where you can enjoy 

the sun or, when it goes down, you can sleep under a mag-

nificent starry sky.

This aquarium-room located off the coast of Tanzania bo-

asts Swedish and Tanzanian investors and results from 

a project by Swede mikael Genberg, founder of Genberg  

underwater Hotels, a company specialising in underwater 

accommodation.

american company World View experience plans to start 

offering balloon trips to the edge of space within three 

years. This new space tourism proposal rises up to 30 ki-

lometres, an altitude from which you can contemplate the 

darkness of the cosmos and enjoy a majestic view of pla-

net earth, while savouring drinks served at the bar of the 

World View space capsule. a voyage in this unique vehi-

cle capable of carrying six tourists (plus two crew) should 

last two hours and cost around 75,000 uS dollars (about 

54,400 euros)

© jesPer aNheDe
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o museu Nacional de arte antiga, em Lisboa, recebe a pri-

meira exposição em portugal composta exclusivamente 

por obras do museu Nacional do prado, o mais importante 

museu de espanha e um dos mais importantes do mundo.

até 30 de março de 2014, pode ser vista no museu Nacional 

de arte antiga – sede da mais importante coleção pública 

do país entre os séculos Xii e XiX – a exposição intitulada 

«ruBeNS, BrueGHeL, LorraiN. a paisagem Nórdica do 

museu do prado», constituída por 57 pinturas dos gran-

des mestres da paisagem do século XVii, entre as quais,  

Atalanta e Meleagro Caçando o Javali de Cálidon, de  

peter paul rubens, Boda Campestre, de Jan Brueghel, e  

Paisagem com Ciganos, de david Teniers.

PriMeira exPosição do Museu do Prado eM PorTugal

© MaDriD, MUseU NaCiONal DO PraDO

The museu Nacional de arte antiga, in Lisbon, is holding the 

first exhibition in portugal comprised exclusively of works 

from the museo Nacional del prado, Spain’s most important 

museum and one of the most important in the world.

until march 30, 2014, in the museu Nacional de arte antiga 

– home to portugal’s most important public collection of 

art from between the 12th and 19th centuries – the exhibi-

tion entitled «ruBeNS, BrueGHeL, LorraiN. Northern 

landscape from the museo del prado» will be on show, fea-

turing 57 paintings by the great masters of the 17th-century 

landscape, including, Meleager and Atalanta Hunting the 

Wild Boar of Calydon, by peter paul rubens, Country life 

and Country Wedding, by Jan Brueghel, and Landscape 

with Gypsies, by david Teniers .
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o calçado português conquistou o prémio europeu 

de promoção empresarial, na categoria de apoio à  

internacionalização das empresas. Numa iniciativa 

que visa distinguir as melhores práticas empresariais, 

a comissão europeia escolheu a campanha desen-

volvida pela apiccapS em parceria com a academia 

de Design e calçado.

a concurso estiveram mais de 800 projetos, oriun-

dos de 28 países diferentes, tendo o calçado luso 

batido, no final, uma iniciativa francesa da região  

de champanhe.

portuguese footwear has won the european award 

for Business promotion, in the category of Supporting 

the internationalisation of Businesses. in an initiative 

designed to reward the best business practices, the 

european commission chose the campaign develo-

ped by apiccapS in partnership with the academy of 

design and Footwear.

more than 800 projects were in the running, from 28 

different countries, with portuguese footwear having 

beaten a French initiative from the champagne region 

in the end.

Calçado made in PorTugal

design PorTuguês

o jornal Financial Times dedica, em novembro,  

espaço ao florescimento do design nacional, «ape-

sar da crise financeira que o país atravessa», salien- 

tando a criatividade que tem brotado neste domínio 

em portugal, sobretudo na cidade do porto. a publi- 

cação destaca várias marcas de mobiliário lusas – 

entre as quais a insidherland ou a drama –, que, ao 

longo dos últimos dois anos, têm surgido com a oferta  

de produtos de alta qualidade, visando mercados in-

ternacionais exclusivos.

in November the Financial Times dedicated space 

to the flourishing of national design, «despite the fi-

nancial crisis the country is going through», highli-

ghting the creativity that has sprung up in this field in  

portugal, especially in the city of oporto. The publi-

cation highlights several portuguese brands of fur-

niture – including insidherland and drama – which, 

over the past two years, have developed a choice of  

high quality products, targeting exclusive internatio-

nal markets.

a capital portuguesa continua a figurar entre as cidades 

com melhor reputação de todo o mundo. Segundo o estudo 

city repTrak 2013, elaborado pela consultora reputation 

institute, Lisboa ocupa a 40.ª posição numa lista que anali- 

sa 100 cidades, surgindo à frente de urbes como Los  

angeles, miami, rio de Janeiro ou moscovo.

depois de, no final de 2012, ter sido reconhecida a Lisboa a 

melhor relação qualidade-preço a nível mundial pelos uti-

lizadores do site de viagens Tripadvisor, ao longo de 2013, 

Lisboa continuou a merecer rasgados elogios. Foi consi-

derada a quarta cidade mais bonita do mundo pelo site de 

turismo urban city Guides, tendo sido igualmente eleita a 

melhor cidade europeia para city breaks nos World Travel 

awards (WTa).

lisBoa enTre as Cidades CoM Melhor rePuTação do Mundo

The portuguese capital continues to figure among the  

cities with the best reputation around the world. accor-

ding to the city repTrak 2013 study, made by reputation 

institute consultants, Lisbon occupies 40th place on a list 

analysing 100 cities, appearing ahead of cities such as  

Los angeles, miami, rio de Janeiro and moscow.

after, in late 2012, Lisbon was recognised as the best va-

lue for money in the world by users of travel website  

Tripadvisor, throughout 2013 the portuguese capital has 

continued to receive worthy praise. it was considered the 

fourth most beautiful city in the world by tourism site  

urban city Guides, and was also voted the best european 

city for city breaks at the World Travel awards (WTa).

© Dr

© iNsiDherlaND, 2013

© lUís ONOFre





Miguel Pais 
do aMaral
«A atual Constituição não se adapta à 

realidade» \\ «The current Constitution does 
not match reality»

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy NUNO aNDré saNTOs

indissociável da fundação do Grupo media capital, no qual 

ainda se mantém como chairman, miguel pais do amaral 

concentrou, desde 2007, a sua atividade empresarial no 

Grupo Quifel Holdings, vendo-se hoje envolvido em nu-

merosas áreas de negócio e na administração de mais de 

cinquenta empresas dentro e fora de portugal.

Lançando um olhar sobre o contexto nacional, miguel pais 

do amaral reconhece que o país está a pagar pelos er-

ros acumulados durante mais de duas décadas. o futuro,  

segundo o engenheiro, passa por um desejável enten- 

dimento entre os três principais partidos que abra portas 

à mudança da constituição e à redução do peso do estado 

na economia. Numa conversa em torno da situação do 

país, miguel pais do amaral levantou ainda o véu das suas 

paixões, arte e corridas, e das grandes viagens que ainda 

tem por fazer.

inextricably linked to the foundation of the media capital 

Group, for which he is still chairman, since 2007 miguel 

pais do amaral has concentrated his business activity 

on the Quifel Holdings Group, and is now involved in nu-

merous business areas and in the administration of more 

than fifty companies in portugal and beyond.

Taking a look at the state of the nation, miguel pais do 

amaral recognises that the country is paying for mistakes 

made during more than two decades. The future, accor-

ding to the engineer, involves a desirable understanding 

between the three main parties, which opens the door to 

changing the constitution and to reducing the burden of 

the state in the economy. in a conversation focusing on the 

situation in portugal, miguel pais do amaral also unveils 

his passions, art and motorsport, and the great journeys he 

still has to make.

GraNDe eNTreVisTa \\ MajOr iNTerView
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What assessment would you make of the country’s  

current situation?

The country is going through a very difficult but neces-

sary phase. it is a phase of adjustment for a country that 

has spent more than it could for many years. i think that 

this is due to the fact that portugal went from the escudo to 

the euro, that it had very low interest rates and that our go-

vernments did not manage to assess the impact having a 

very large debt could have on the future of the country. We 

are now in two, three years, correcting mistakes accumu-

lated during more than 20 years. and there are not many 

other solutions that those that the current government is 

following, because these are the traditional solutions. This 

is about tightening our belts.

What structural woes is the Portuguese economy suf-

fering from?

We have a serious problem, namely the constitutional 

Tribunal and the constitution. We have a constitution that 

was made for a country that had its own currency. as such, 

in addition to a tax policy, it had a monetary policy and 

an exchange policy. The country no longer has these and  

so should have a different constitution. The current  

constitution does not match the reality we are living in 

Qual a avaliação faz da atual situação do país?

o país está a passar por uma fase muito difícil, mas ne-

cessária. é uma fase de ajustamento de um país que gas-

tou mais do que o que podia durante muitos anos. penso 

que se deveu ao facto de portugal ter passado do escudo 

para o euro, de ter passado a ter uma taxa de juro muito 

baixa e dos nossos governos não terem conseguido ava-

liar o impacto que ter uma dívida muito grande poderia ter 

sobre o futuro do país. agora estamos em dois, três anos 

a corrigir erros acumulados durante mais de 20 anos. e 

não há muitas outras soluções do que aquelas que o atual  

Governo está a seguir, porque essas são as soluções tradi-

cionais. é apertar o cinto.

De que «males» estruturais sofre a economia portu-

guesa?

Temos um problema grave que é o Tribunal constitucio-

nal e a constituição. Temos uma constituição que foi feita 

para um país que tinha moeda própria. assim, para além da 

política fiscal, tinha política monetária e política cambial.  

o país deixou de as ter, pelo que deveria ter outra  

constituição. a atual constituição não se adapta à re-

alidade que vivemos no mundo de hoje. os países têm 

de ter economias competitivas, como tal, a constituição 

está totalmente ultrapassada e dá pretexto ao Tribunal  

constitucional para não deixar o Governo reduzir os sa-

lários e as pensões no setor público, que é a única forma  

de reduzir o peso do setor público em portugal. pode ser 

injusto, pode ser socialmente difícil, mas é a forma de pôr 

o país a funcionar.

outro problema é a «pesada herança», esta dívida. 

Foi gasta a fazer obras públicas, no modelo de desenvol- 

vimento assente no betão, que ultrapassou todos os limi-

tes do razoável. muitas delas não eram necessárias, fo-

ram feitas para o estado gastar dinheiro, porque o lobby 

das construtoras era muito forte em portugal. este inves- 

timento absolutamente excessivo em infraestruturas faz 

com que o país se tenha arruinado. penso que a afetação 

de recursos foi totalmente ineficiente.

Que soluções apontaria para o futuro?

a solução ideal era os três principais partidos enten- 

derem-se, mudarem a constituição e fazerem as reformas 

que têm de se fazer, que é reduzir o peso do estado na  

economia. é tão simples como isso. como 85% das despe-

sas do estado é com salários e pensões, tem de se reduzir 

salários e pensões. Não há alternativa. mas, infelizmente, 

os nossos políticos não têm mostrado maturidade para  

chegar a esse acordo.

Se não se resolver com tento este binómio constituição / 

Tribunal constitucional, arriscamo-nos a que a Troika 

imponha uma revisão constitucional. o facto de não  

haver consenso entre os principais partidos e de os media 

passarem uma mensagem que 

não é a mais construtiva do esforço 

que o Governo está a levar a cabo 

prejudica-nos internacionalmen-

te: 1) junto da Troika e dos nossos 

credores; 2) perante os mercados, 

que acreditam pouco na susten- 

tabilidade do que o Governo está  

a fazer.

a imagem que existe além-fronteiras é de um Governo 

sozinho contra todos e isso é muito mau. Trata-se 

de um esforço nacional em que todos deviam estar a cola-

borar e não está a ser entendido como tal.

Que modelo de país é que Portugal poderia seguir para 

um caminho mais próspero?

acho que é um misto do que é a Flórida. Vemos que 

os escandinavos, os ingleses e os alemães gostam de  

portugal pelo clima e a razão por que muitos deles não vêm 

estabelecer-se para cá na sua idade da reforma é pela fal-

ta de infraestruturas, como hospitais. Se resolvêssemos 

essa questão, conseguiríamos atrair muitos reformados 

de países ricos da europa, o que seria importante porque 

gera consumo e desenvolvimento para o país. penso que 

essa é a vantagem natural que nós temos: o sol, o clima, a  

today’s world. countries have to have competitive econo-

mies, and as such the constitution is totally left behind and 

gives an excuse for the constitutional Tribunal to not allow 

the government to reduce salaries and pensions within the 

public sector, which is the only way of reducing the burden 

of the public sector in portugal. it may be unjust, it may be 

socially difficult, but this is the way of getting the country 

to work again.

another problem is the «burdensome inheritance», 

this debt. it was spent in public works, in the development 

model based on concrete, which went beyond every re-

asonable limit. many of the works were not necessary; 

they were done for the state to spend money, because the 

construction lobbyists were very powerful in portugal. This 

absolutely excessive investment in infrastructures led to 

the ruination of the country. i think that the allocation of 

resources was totally inefficient.

What solutions would you suggest for the future?

The ideal solution would be for the three main parties 

to agree amongst themselves, to change the constitution 

and to make the reforms that they need to make, which 

is to reduce the burden of the state in the economy. it’s 

as simple as that. as 85% of state expenses are on sala-

ries and pensions they have to reduce salaries and pen-

sions. There is no other alternative. But, unfortunately, our 

politicians have not show the maturity needed to reach  

this agreement.

if this constitution / constitutional Tribunal binomial 

is not carefully resolved, we risk 

Troika imposing a constitutional 

review. The fact that there is no 

consensus between the main par-

ties and that the media is passing 

on a message that isn’t exactly 

constructive about the efforts the 

government is making, is harming 

us internationally: 1) before Troika 

and our creditors; 2) before the markets, that have little be-

lief in the sustainability of what the government is doing.

The image that exists abroad is one of a government 

stood alone against everyone else and this is really bad. 

This is a national effort in which we should all be colla- 

borating and it is not being seen as such.

What country model could Portugal take on to follow a 

more prosperous path?

i think that it is a bit of what Florida is. We can see that 

the Scandinavians, the english and the Germans like  

portugal for its climate and the reason that many of them 

do not come here to settle when they retire is due to the 

lack of facilities, such as hospitals. if we solve this issue, we 

will be able to attract many retired people from europe’s 

rich nations, which would be important because it creates 

«A solução ideal era os 
três principais partidos 

entenderem-se»\\ 
«The ideal solution would be 
for the three main parties to 
agree amongst themselves»
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localização geográfica. o Governo Sócrates apostou nessa 

linha e o atual Governo está a continuar e muito bem.

outro vetor tem a ver com o investimento direto estran- 

geiro. e para o atrair, há que resolver um conjunto de 

questões: justiça (que é lenta e funciona mal); legislação  

fiscal (que tem de ser mais estável); legislação laboral (que 

deveria ser mais flexível); e há que haver uma atuação 

agressiva do Governo, que eu penso que este tem tido, em 

termos de vender bem portugal como destino de inves- 

timento direto estrangeiro.

Se juntarem estes dois vetores, penso que temos um 

ponto de partida para um portugal melhor.

Como encara o mercado e identifica oportunidades de 

investimento?

depois de vender a media capital, fiz um conjunto de  

investimentos que tinham uma característica semelhante: 

um perfil mais internacional. o mercado português é um 

mercado pequeno e um negócio de media é muito difícil 

de internacionalizar. era muito difícil fazer crescer a media 

capital, uma das razões pelas quais eu saí. efetivamente, 

tentei entrar em negócios em que fosse possível crescer 

indo para outros mercados.

O que de mais valioso lhe tem ensinado a sua atividade 

de empresário?

Que o mais importante para ter sucesso em negó-

cios é ter as equipas certas à frente dos projetos. Tive na 

minha atividade empresarial sucessos e insucessos e  

quase sempre os insucessos estiveram ligados a equipas 

que não eram suficientemente boas e os sucessos ligados 

a equipas que eram muito boas. o fator humano é abso-

lutamente essencial. a confiança pessoal é importante, 

mas tão importante é a competência profissional. é preciso  

escolher setores que tenham futuro e é preciso ter as equi-

pas certas para que maximizem o valor das operações no 

médio-longo prazo.

expenditure and development for the country. i think that 

this is the natural advantage that we have: the sun, the cli-

mate, the geographical location. The Sócrates government 

invested in this direction and the current government is 

continuing to do so and very well.

another issue has to do with foreign direct investment. 

and to attract it, a series of questions need to be resolved: 

justice (which is slow and doesn’t work well); tax legisla-

tion (which has to be more stable); labour legislation (whi-

ch should be more flexible); and the government needs to 

act more aggressively, as i believe it had been, in terms of 

selling portugal as a destination for foreign direct invest-

ment. if these two sides are joined, i believe that we have a 

starting point for a better portugal.

What is your view of the market and do you see invest-

ment opportunities?

after selling media capital, i made a series of invest-

ments of a similar nature: a more international profile. The 

portuguese market is a small market and media business 

is very difficult to internationalise. it was very hard to make 

media capital grow; one of the reasons behind me leaving. 

effectively i have tried to enter into deals in which it was 

possible to grow by entering other markets.

What valuable lessons has being an entrepreneur 

taught you?

That the most important thing for business success is 

to have the right teams fronting your projects. i have had 

successes and failures in my business dealings and almost 

always the failures have been down to teams that weren’t 

good enough and the successes down to very good teams. 

The human factor is absolutely essential. personal trust is 

important, but professional competence is just as impor-

tant. You have to choose sectors with a future and you have 

to have the right teams so that they maximise the value of 

operation in the medium-long term. 

« Efetivamente, tentei entrar em 
negócios em que fosse possível 

crescer indo para outros mercados» 
\\ « Effectively, I have tried to enter 
into deals in which it was possible to 

grow by entering other markets»

Considera-se um patriota? O que tem feito pelo seu país?

Sou um patriota. enfim, gosto muito de portugal.

como empresário, tenho promovido várias iniciativas 

que criaram emprego e que pagaram impostos. do lado 

pessoal sou, de facto, um interessado em arte e penso que 

contribuí para o património artístico nacional, tendo, nos 

últimos 20 anos, importado obras importantes e que fazem 

parte da minha coleção. além disso, a minha família tem 

edifícios de interesse público que eu tenho feito um esfor-

ço por manter. portanto, penso que tenho contribuído para 

o património histórico e artístico português e, na minha  

modesta dimensão, para o desenvolvimento da economia.

Falando em arte, que pintores mais o tocam?

Gosto de arte clássica, de arte moderna e de arte con-

temporânea. Na arte clássica, os pintores que mais me 

atraem são obviamente os pintores do renascimento.  

Talvez Botticelli seja um dos meus pintores preferidos. a 

escola espanhola também teve grandes pintores, como 

Velasquez, Greco e Goya. Gosto de rembrandt, Vermeer, 

enfim, gosto de muitos artistas clássicos. entre os moder-

nos, picasso é uma referência, mas gosto de todos os prin-

cipais impressionistas. Gosto de modigliani. Warhol talvez 

seja a grande referência da segunda metade do século XX. 

Neste momento, há alguns que predominam, como Jeff 

Koons, damien Hirst, murakami, richter; vamos ver quais 

é que ficam para a eternidade.

Do you see yourself as a patriot? What have you done 

for you country?

i am a patriot. i mean i really like portugal.

as a businessman i have promoted various initiatives 

that have created jobs and have paid taxes. From a per-

sonal perspective i am indeed very interested in art and 

i think i have contributed to the nation’s artistic heritage, 

having imported during the last 20 years important works, 

which are now part of my collection. in addition to this, my 

family has buildings of public interest, which i have made 

an effort to maintain. Therefore i think that i have contri-

buted to portuguese historical and artistic heritage and, in 

my own modest way, to the development of the economy.

Talking of art, which painters move you the most?

i like classical art, modern art and contemporary art. in 

classical art, the painters that attract me are obviously the 

painters of the renaissance. Botticelli is possibly one of my 

favourite painters. The Spanish school also had great pain-

ters, such as Velasquez, el Greco and Goya. i like rembrandt, 

Vermeer, basically i like many classical painters. among 

the modern ones, picasso is a highlight, but i like all of the 

major impressionists. i like modigliani. Warhol is probably 

the major reference of the second half of the 20th century. 

at the moment there are some that stand out, such as Jeff 

Koons, damien Hirst, murakami, richter; we shall see whi-

ch ones remain for eternity.
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Quais são as suas paixões?

interesso-me por arte, património e história. do ponto 

de vista desportivo, são os desportos motorizados. Sempre 

gostei de corridas. atrai-me a adrenalina, a competição,  

a estratégia, a logística. Todo o ambiente que rodeia as  

corridas é realmente interessante. uma pessoa também 

tem de ter noção que há uma idade a partir da qual essas 

coisas não se devem fazer, mas realmente as últimas vezes 

que fiz as 24 horas de Le mans, que fiz seis vezes, tive gran-

de prazer nisso. infelizmente, este ano não pude manter a  

minha atividade automobilística ao nível dos anos  

anteriores, porque tive menos tempo e menos budget, mas 

espero retomar.

O que ainda tem por realizar?

essa é uma boa pergunta. penso que não chegou a idade 

de me reformar nem tenho intenções disso. com os meus 

programas intensivos de corrida e de caça (o meu outro 

hobby) nunca fiz grandes viagens. Sempre achei que as 

faria depois dos 60. Gostaria de conhecer melhor a china, 

de conhecer o egito, o méxico e o peru pelas civilizações 

antigas que aí estiveram. e gostaria de continuar a desen-

volver a minha atividade empresarial e de contribuir para 

que portugal e as exportações portuguesas possam conti-

nuar a crescer.

What are you passionate about?

i am interested in art, heritage and history. From a sports 

point of view, motorsport is my thing. i have always liked 

racing. The adrenalin, the competition, the strategy and the 

logistics all appeal me. also the atmosphere that surroun-

ds races is really interesting. a person also has to have an 

idea that there is age from which you shouldn’t do these 

things anymore, but really, the last times i did the 24 Hours 

of Le mans, which i have done six times, i still really en-

joyed it. unfortunately this year i wasn’t able to keep up 

my car racing activity to the same levels as previous years, 

because i had less time and a smaller budget, but i hope to 

take it up again.

What else do you have to do?

That’s a good question. i don’t think i’ve made it to retire-

ment age yet, and i have no intention to do so. With my in-

tensive racing programmes and hunting (my other hobby) 

i have never made any major travels. i always thought i 

would do them after i passed 60. i would like to see more of 

china and to visit egypt, mexico and peru, for the ancient 

civilisations that lived there. and i would like to continue to 

develop my businesses and to contribute to portugal’s and 

portuguese exports’ growth. 



26 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 27 

João Fernandes
«Sou um colecionador de momentos»

« I am a collector of moments»
TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy MaNUel TeiXeira

João Fernandes left teaching and research in the field of 

linguistics behind to become the first freelance contempo-

rary art curator in portugal. From organising the Jornadas 

de Arte Contemporânea (oporto), in 1992, to the Serralves 

museum, where he arrived in 1996 at the request of Vicente 

Todolí, passed in a blink. it was there that he would remain 

for 16 years, nine of which as director, and where we met 

up with him to discuss museums, art and to understand 

what led him, in 2012, to leave for madrid and embrace his 

current post of deputy director of the reina Sofía arts cen-

tre National museum.

Of what are you most proud in 16 years dedicated to the 

Serralves?

i am very happy about having organised all the exhibi-

tions i did, about having, to a certain extent, contributed to 

building this project in the city, in the country, in the world, 

and for the way in which so many people were brought 

into contact with contemporary art and still are, and will be 

after me. Because our relationship with an institution in-

volves helping to ensure that it is possible and afterwards 

that it can continue by itself.

Is the Serralves in good hands with Suzanne Cotter? 

i am very happy with the choice that has been made. it is 

an international choice, which i believe to be important at 

this time. Some factors of isolation of portuguese society 

have begun to grow at the moment in which the econo-

mic crisis is being felt. it is very important that portuguese 

cultural institutions survive this crisis, because a society is 

also enriched through a cultural life. i am very concerned 

about the discouragement of the country, which is shown 

João Fernandes deixou para trás o ensino e a investigação 

na área da linguística para se assumir como o primeiro 

curador independente de arte contemporânea em portu-

gal. da organização das Jornadas de arte contemporânea 

(porto), em 1992, até Serralves, onde chega em 1996 a con-

vite de Vicente Todolí, foi um pulo. Foi lá que permaneceu 

durante 16 anos, nove dos quais como diretor, e que o en-

contrámos para falar de museus, de arte, e para perceber o 

que o levou, em 2012, a rumar a madrid para abraçar o seu 

atual cargo de subdiretor do museu reina Sofía.

Do que mais se orgulha dos 16 anos dedicados a  

Serralves?

Tenho um grande gosto em ter organizado todas as ex-

posições que organizei, em ter, de certo modo, contribuído 

para construir este projeto na cidade, no país, no mundo, e 

para a aproximação de tanta gente à arte contemporânea 

que aqui aconteceu, acontece e continuará a acontecer 

depois de mim. porque a nossa relação com uma institui-

ção é contribuir para que ela seja possível e depois con- 

tinue por si mesma.

Serralves ficou bem entregue a Suzanne Cotter?

estou muito contente com a escolha que foi feita. é uma 

escolha internacional que acho importante neste momen-

to. alguns fatores de isolamento da sociedade portuguesa 

voltam a crescer no momento em que esta crise econó-

mica se manifesta. é muito importante que as instituições 

culturais portuguesas sobrevivam a esta crise, até porque é 

através de uma vida cultural que uma sociedade também 

se enriquece. Vejo com muita preocupação um discurso 

do desalento do país que se manifesta em cortes, que, por  

arT  CUlTUre
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vezes, fazem perigar a identidade das instituições cultu-

rais. esse empobrecimento da sociedade não pode aconte-

cer. por isso, acho que o facto de ter sido escolhido alguém  

que vem de fora, que continua a ter a ambição elevada  

de manter Serralves em comunicação com o mundo  

internacional da arte, é muito importante e aquilo que  

fazia falta.

Mas que também acaba por sofrer os constrangimentos 

do contexto em que atua...

mas há uma atitude diferente, uma atitude muito im- 

portante de não ficar refém da crise. Tem de haver uma 

riqueza suficiente na sociedade portuguesa para permitir 

que os projetos continuem. Há verbas e formas de contor-

nar a situação. Hoje os museus não podem ser pensados 

como fortalezas isoladas, como tesouros escondidos. Têm 

de articular-se, cada vez mais, no seu trabalho em rede. 

isso é muito frutífero e pode permitir trabalhar uma outra 

economia da produção e da programação culturais.

Em 2012 é convidado por Manuel Borja-Villel para sub-

diretor do Museu Reina Sofía. O que o determina a fazer as 

malas para Madrid?

Já conhecia o manuel há muitos anos, desde que cheguei 

a Serralves. Havia já um contacto que permitia identifi- 

carmo-nos numa atitude e numa forma comuns de enten-

der o que era a relação de uma instituição com o contex-

to artístico contemporâneo. ambos tínhamos a ambição  

de não fazer apenas aquilo que já se fazia, mas sim de 

in cuts, which sometimes endangers the identity of cultu-

ral institutions. This impoverishment of society cannot ha-

ppen. So, i believe that the fact that someone from abroad 

has been chosen, who still aims high to keep the Serralves 

in communication with the international world of art, is 

very important and just what was missing.

But she has also ended up suffering the constraints of 

the context in which she operates...

But there is a different attitude, a very important attitu-

de of not becoming hostage to the crisis. There has to be 

enough wealth in portuguese society to enable projects to 

continue. There is funding and ways of getting around the 

situation. museums today cannot be thought of as isolated 

fortresses, as hidden treasures. They have to work more 

and more in terms of networking. This can prove very pro-

ductive and enable working from different cultural produc-

tion and programming angles.

In 2012 you were invited by Manuel Borja-Villel to  

become deputy director of the Reina Sofía Arts Centre  

National Museum. What made you pack your bags for  

Madrid?

i have known manuel for many years, ever since i arri-

ved at the Serralves. The contact already existed to enable 

us to identify in ourselves a common attitude and way of 

understanding the relationship of an institution with the 

contemporary artistic context. Both of us had the ambition 

of not just doing what was already being done, but rather 

acrescentar novas histórias à história da arte que já se co-

nhecia. essa experiência de trabalho desenvolveu um de-

sejo de uma colaboração mais estreita entre nós e, a certa 

altura, eu próprio fiquei fascinado com a possibilidade de 

poder trabalhar num museu com a escala do reina Sofía, 

porque a sua coleção e programação são um caso único no  

contexto cultural do nosso tempo, pelo facto de, num  

museu que atrai milhões de pessoas por ano, ser possível 

fazer uma programação extremamente independente, que 

está para além dos nomes que as pessoas já conhecem.

Hoje, visita-se um museu para dizer que se esteve lá. 

Nós acreditamos que o museu pode ser um fórum na co-

munidade e isso implica construir um pensamento, uma 

reflexão, uma interpretação crítica sobre aquilo que vemos 

e experienciamos. um museu não é só um lugar onde se 

pode estar, é um lugar onde se constroem e se partilham 

ideias, reflexões. é muito importante que hoje um museu 

seja um fórum onde todo um programa de atividades cruza 

o material com o imaterial.

Quais as principais diferenças que identifica entre o 

contexto artístico português e espanhol?

Há um grande desconhecimen- 

to recíproco das realidades artís- 

ticas dos dois países. mas, por 

exemplo, em espanha há uma 

rede de centros de arte e de mu-

seus que não existe em portugal. 

Também existe uma outra escala 

no mercado espanhol que faz com 

que as galerias e os colecionado-

res sejam mais ativos do que aquilo que se possa encontrar 

no contexto português, onde o colecionismo particular é 

muito tímido ainda. Noto também que, em espanha, o con-

texto cultural faz parte da identidade estrutural do estado 

e em portugal não. o estado português sempre considerou,  

de certo modo, o contexto cultural como quase uma pe-

quena marginalidade dentro do orçamento e do aparelho 

de estado.

Disse já que «o contexto artístico português é dos mais 

ricos e diversificados a nível europeu». Em que medida?

é verdade. em contraste com a falta de condições de  

trabalho que os artistas têm em portugal, há em várias  

gerações da arte portuguesa uma diversidade e uma ri-

queza de propostas que se traduz numa extraordinária 

singularidade. por vezes, o próprio isolamento do contexto 

português em relação às suas possibilidades de afirmação 

internacional contribui para radicalizar linguagens artís- 

ticas que são depois extremamente interessantes na  

sua singularidade. e isso começa a ser cada vez mais reco-

nhecível ao nível internacional.

adding new stories to the history of art already known. 

This work experience developed a desire for us to work to-

gether more closely and, at a certain point, i myself beca-

me fascinated about the possibility of being able to work 

in a museum on the scale of the reina Sofía, because its 

collection and programme represent a unique case in the 

cultural context of our time, for the fact that, in a museum 

that attracts millions of people per year, it is possible to 

achieve an extremely independent programme, which 

goes beyond the names people already know.

people visit museums today to say they were there. We 

believe that museums can be a forum in society and this 

implies constructing a thought, a reflection, a critical in-

terpretation on what we see and experience. a museum is 

not only a place where you can be, it is a place where ideas, 

reflections are built and shared. it is very important that a 

museum today is a forum where a whole line-up of activi-

ties intertwines the material with the immaterial.

What are the main differences you would identify  

between the Portuguese and Spanish artistic context?

There is a great reciprocal unawareness of the artistic 

realities of both countries. But, 

for example, in Spain there is a 

network of art centres and of 

museum, which does not exist 

in portugal. There is also another 

scale in the Spanish market, whi-

ch means that galleries and col-

lectors are more active than what 

can be found in the portuguese 

context, where private collecting is still very timid. i have 

also noticed that in Spain the cultural context is part of the 

structural identity of the state and that it isn’t in portugal. 

To a certain extent the portuguese state has always consi-

dered the cultural context as almost a small, marginal part 

of the budget and of the state apparatus.

You have said that «the Portuguese artistic context 

is one of the richest and most diversified in Europe». To  

what extent?

This is true. in contrast to the lack of working conditions 

that artists have in portugal, there is diversity, a wealth of 

proposals in several generations of portuguese art, which 

translates into an extraordinary uniqueness. Sometimes 

the very isolation of the portuguese context in relation to 

being able to make an international mark has contributed 

to radicalising artistic languages that are then extremely 

interesting for their uniqueness. and this is starting to be 

increasingly recognisable on an international level. 

«Hoje os museus não podem 
ser pensados como fortalezas 

isoladas»\\ «Museums 
today cannot be thought of as 

isolated fortresses»
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O que tem acanhado o desenvolvimento da cultura por-

tuguesa e a sua projeção além-fronteiras?

Várias coisas. um investimento muito reduzido do  

estado na cultura e em programações institucionais; uma 

falta de projetos e de objetivos em relação a esses proje-

tos nas programações desenvolvidas pelas autarquias; 

uma articulação entre os projetos desenvolvidos pelas 

autarquias de forma a poderem ser complementares e não 

concorrenciais e a ajudarem a enriquecer, a organizar e a 

estruturar um contexto artístico a nível nacional. o país 

está extremamente centralizado e polarizado. Não é por 

falta de artistas que o contexto artístico português não é 

conhecido; é sobretudo por falta de estratégias de apoio  

e divulgação.

É colecionar de arte?

Não. eu não gosto muito de ter coisas. Não tenho pra- 

ticamente nada a não ser a roupa que visto, os livros que 

leio, as músicas que ouço, etc. Gosto de entusiasmar os 

outros a colecionar, mas eu não coleciono a não ser bons 

momentos passados com as pessoas. Sou mais um cole-

cionador de momentos do que um colecionador de objetos.

What has hindered the development of Portuguese  

culture and its reach beyond Portugal?

Several things. a much reduced investment by the sta-

te in culture and in institutional programmes; a lack of  

projects and goals with relation to these projects in the  

programming developed by authorities; an interaction 

between the projects developed by the authorities so as 

to enable them to complement each other and not com-

pete with each other, and to help enrich, organise and give 

structure to an artistic context on a national scale. The 

country is very centralised and polarised. it’s not for a 

lack of artists that the portuguese artistic context remains 

unknown; it’s primarily due to a lack of support and pro-

motional strategies.

Do you collect art?

No. i don’t like having things much. i have practically no-

thing apart from the clothes i wear, the books i read, the 

music i listen to, etc. i like to get others excited about col-

lecting, but i don’t collect anything except good moments 

spent with people. i am more a collector of moments than 

a collector of objects.



a Vida Portuguesa «Revelar Portugal de forma surpreendente» 
«To reveal Portugal in a surprising way»

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy a ViDa POrTUGUesa; 1, 7 © FerNaNDO GUerra; 2 © PeDrO GUiMarães: 6 © PaUlO seaBra
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The objects that accompany us in the past are some-

times endowed with an extraordinary propensity to tell 

revealing stories. more than rekindling memories and an 

overwhelming sense of yearning, they are a means of 

expression, they identify us as individuals, as a people. 

Should they be allowed to be lost in time? Never. The deter-

mination to assemble them in one place came from jour-

nalist catarina portas as part of research she made into old 

portuguese products. So, «with 

the desire to make a record of 

the brands that had survived 

the test of time, to reassess the 

quality of portuguese manufac-

turing and to reveal portugal in a 

surprising way» in 2007 A Vida 

Portuguesa came into being. 

despite «the lack of self-es-

teem» steeped in the portugue-

se heart, which causes us always see foreign produce as 

the best – recalled today by catarina, but already shown by 

writers in the 19th century – «we make beautiful things». 

among them, to be found in A Vida Portuguesa’s three 

‘ancient temples’ – two in Lisbon (chiado and intendente) 

and one in oporto (clérigos) – ach Brito and confiança so-

aps, Bordalo pinheiro swallows, Viarco pencils... above all 

else, tribute is paid to «the small and great stories behind 

os objetos que nos acompanharam no passado são, por 

vezes, dotados de uma extraordinária apetência para con-

tar histórias reveladoras. mais do que acordarem lembran-

ças e uma saudade arrebatadora, pronunciam-se, identi-

ficam-nos enquanto pessoas, enquanto povo. deixá-los 

perder-se no tempo? Jamais. a determinação de os reunir, 

essa, veio da jornalista catarina portas no âmbito de uma 

investigação que fez sobre os antigos produtos portugue-

ses. assim, «com a vontade de 

inventariar as marcas que so-

breviveram ao tempo, de reva- 

lorizar a qualidade da manufa- 

tura portuguesa e de reve-

lar portugal de forma surpre- 

endente» nasceu, em 2007, a 

Vida portuguesa.

Não obstante «a falta de au-

toestima» impregnada no cora- 

ção luso que teima em levar-nos a encontrar o melhor 

no que é estrangeiro – relembrada hoje por catarina mas 

já atestada por escritores do século XiX –, «nós fazemos 

coisas belíssimas». entre elas, descobrem-se nos três 

templos centenários a Vida portuguesa – dois em Lisboa 

(chiado e intendente) e um no porto (clérigos) –, sabone-

tes ach Brito e confiança, andorinhas Bordalo pinheiro, 

lápis Viarco… Honram-se, acima de tudo, «as pequenas 

«Estes produtos não se prendem 
com uma questão de saudade 

mas com uma questão de 
identidade»\\ «These products 

aren’t about a question of 
nostalgia, rather a question  

of identity»

e grandes histórias por detrás das marcas, muitas delas 

nas mãos da mesma família durante várias gerações»,  

diz catarina. «é a essa gente criativa, perseverante e  

combativa, que presto tributo com as lojas a Vida  

portuguesa», acrescenta.

desengane-se, porém, que todo este imaginário lusi-

tano resgatador da vida e da cultura de outrora encanta  

the brands, many of them in the hands of the same family 

through several generations,» catarina explains. «it is to 

this creative, persevering and feisty people that i’m paying 

tribute with the A Vida Portuguesa shops,» she adds.

You would be mistaken however if you think that all 

this yesteryear portuguese regalia is only of interest to the 

portuguese. it is equally fascinating for foreigners, whose 
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somente portugueses. Fascina igualmente estrangeiros, 

cuja «resposta emocional» não cessa de surpreender  

catarina. embora não exporte além-fronteiras, a Vida  

portuguesa vende para todo o mundo através da sua loja 

online e revende para lojas internacionais. Facto é que o 

projeto e a sua mentora mereceram já rasgados elogios dos 

quatro cantos do mundo. pelo seu «comércio delicado», 

pela sua pesquisa e singularidade, por manterem viva a 

essência da alma portuguesa. 

«emotional response» never ceases to surprise catarina. 

although it does not export, A Vida Portuguesa sells its 

products throughout the world through its online store and 

resells to international stores. in fact the project and its 

mentor have already enjoyed heavy praised from all over 

the globe. For their «delicate trade», for their research 

and singularity, for keeping the essence of the portuguese  

soul alive. 
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Mia Couto
«Escrever é viajar através de identidades»

«Writing is travelling through identities»
TeXTO TeXT aNDreia BarrOs Ferreira \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy júliO DeNGUChO

His name is mia couto, the penname of antónio emílio  

Leite couto, and the greatest name in mozambican litera-

ture, and one of the greatest in portuguese literature at the 

present time. in 2013 he won the Neustadt international  

prize for Literature and the camões prize. His works are pu-

blished in more than 20 countries and translated into seve-

ral languages. meeting us in maputo, the city where he lives, 

mia couto speaks of the importance these awards have for 

him, ruminates on mozambican culture, very present in 

his work, and unveils his next book, due to be published in  

mid 2014.

You recently won the Neustadt International Prize for 

Literature. Did that come as a surprise?

Being nominated was already a surprise, because it was 

a prize i knew for the prestige it had. i never imagined that 

i would even be selected. When i was, i was totally convin-

ced that i wouldn’t win it, but that’s just what happened. 

i found out in a troubled time for mozambique and for 

my own personal and family existence. it was therefore a 

piece of news against the tide.

«Terra» or «country/land/homeland» is a word that is 

very present in your work. You end the book Terra Sonâm-

bula [English title Sleepwalking Land] referring to it, and 

Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra has 

the word in the title. It’s an important word for you, isn’t it?

Without a doubt. Terra itself, in my stories, is itself a 

character, a living being. i think that this also reflects my 

belonging to a society, to a culture in which the terra isn’t 

exactly the place from which food is plucked or in which 

the dead are buried, it is part of a dynamic, of a series of 

chama-se mia couto, pseudónimo de antónio emílio Leite 

couto, e é o nome maior da literatura moçambicana e um 

dos maiores da literatura em português da atualidade. em 

2013 venceu o prémio Neustadt de Literatura e o prémio 

camões e as suas obras estão publicadas em mais de duas 

dezenas de países e traduzidas em várias línguas. Num 

encontro em maputo, cidade onde vive, mia couto falou da 

importância destes prémios para si, da cultura moçambi-

cana, muito presente nas suas obras, e levantou o véu do 

próximo livro, que deverá ser publicado a meados de 2014.

Venceu recentemente o Prémio Neustadt de Literatura. 

Foi uma surpresa?

a nomeação já foi uma surpresa, porque era um prémio 

que eu conhecia pelo prestígio que tinha, nunca imagi-

nei que pudesse sequer ser selecionado. Quando fui es-

tava absolutamente certo de que não seria o vencedor,  

mas aconteceu. 

Soube disso num momento conturbado de moçambique 

e da minha própria existência pessoal e familiar, portanto 

foi uma espécie de notícia contra corrente.

«Terra» é uma palavra que está muito presente na sua 

obra. Termina o livro Terra Sonâmbula referindo-se a ela, 

e Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra tem 

a palavra no título. É uma palavra muito importante para 

si, não é?

Sem dúvida. Terra, ela própria, nas minhas histórias, é 

um personagem, uma entidade viva. acho que isso tam-

bém traduz esta minha pertença a uma sociedade, a uma 

cultura em que a terra não é exatamente o lugar de onde 

se retira o alimento e onde se enterram os mortos, ela faz 
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parte de uma dinâmica, de um conjunto de forças que são 

orgânicas. a terra é dos antepassados, ninguém pode ser 

proprietário. podemos tomar conta de um pedaço da terra 

desde que se peça autorização a esses antepassados por-

que os mortos governam o quotidiano, junto com os vivos. 

Por que escreve?

porque viver, para mim, passa por inventar. a relação 

com o mundo que quero ter e que sei ter passa por essa 

desvalorização da chamada realidade. Significa estar apto 

a viver num mundo que é irreal.

Há uma história de que eu gosto muito sobre o antigo 

presidente do Vietname, esse que resistiu contra a ocu- 

pação francesa: foi preso e na prisão produziu versos de 

amor. Quando saiu perguntaram-lhe: como é que naque-

las masmorras tão duras escreveu versos tão sensíveis de 

amor? e ele respondeu uma coisa que é mais um lema da 

minha vida: desvalorizei as paredes. 

Agora os olhos do mundo parecem estar postos em  

Moçambique com a descoberta dos novos recursos  

naturais. Tem algum re-

ceio que tudo isto venha a 

alterar a parte tradicional  

do país?

Sim, mas também percebo 

que essa é uma visão nostál- 

gica do que é o verdadeiro 

moçambique. No meu traba-

lho como biólogo visito esses 

territórios onde esses gran-

des projetos estão a surgir. 

posso-lhe dizer que há um 

confronto cultural enorme e que infelizmente o ritmo que 

é imposto a essa mudança vai em desfavor daquilo que 

são as culturas camponesas, que têm que receber essas 

pessoas. de repente eles ficam numa posição desfavorável 

porque quem comanda todo o processo são outras forças 

que eles não entendem. 

Como chegou à escrita?

acho que já nasci nela do ponto de vista que a escrita 

não é só o ato de escrever, mas uma certa maneira de olhar 

o mundo e de ter prazer em ser outro, em viajar através de 

identidades. os meus pais, sendo portugueses, ficavam em 

moçambique sem poderem visitar a sua própria terra; con-

tavam histórias todas as noites para mim e para os meus 

irmãos. e esse momento, o prazer que eles tinham, a ma-

neira como eles próprios se transformavam em outros, nos 

avós e nos tios que eu não conhecia, tudo isso foi o verda-

deiro princípio.

forces that are organic. The terra belongs to the ancestors, 

nobody can own it. We can take care of a piece of terra as 

long as we ask permission from these ancestors, because 

the diseased govern the everyday, together with the living.

Why write?

Because living, for me, involves inventing. The rela-

tionship i want to have with the world and which i know 

has to involve this detraction from so-called reality. it me-

ans being capable of living in a world that is unreal.

There is story i really like about the former president of 

Vietnam, the one that resisted the French occupation: he 

was arrested and in prison he wrote love poetry. When he 

was released he was asked: how, in those terrible dunge-

ons, did you write such sensitive love poems? and he re-

plied with something that is another motto for my life: i 

made light of the walls.

The eyes of the world seem to be focused on  

Mozambique now with the discovery of new natural re-

sources. Do you fear that this will all change the traditional 

side of the country?

Yes, but i also understand 

that this is a nostalgic vision 

of what mozambique really 

is. in my work as a biolo-

gist i visit these territories 

where these major projects 

are appearing. i can tell you 

there is a major cultural con-

flict and that unfortunately 

the rhythm imposed on this 

change goes against the cul-

tures of these rural areas, which have to welcome these 

people. Suddenly they are in an unfavourable position be-

cause other forces they do not understand are governing 

the whole process.

How did you come to write?

i think that i was born with it, from the point of view that 

writing is not only the act of writing, but a certain way of 

viewing the world and of taking pleasure in being different, 

in travelling through identities. my parents, as portugue-

se, stayed in mozambique without being able to visit their 

own homeland; they would tell me and my brothers stories 

every night. and this moment, the pleasure they felt, the 

way how they were transformed into others, into the gran-

dparents and into the aunts and uncles i had never met, all 

this was the real beginning.

Está a preparar o lançamento de alguma obra?

estou a preparar uma coisa que é longa e que implica 

um certo tempo e disponibilidade que nem sempre tenho, 

que é um romance à volta de um personagem histórico de  

moçambique, um imperador que tem uma ligação com 

portugal, porque foi morrer nos açores. e é curioso que 

os dois lados inventaram alguém que nunca existiu.  

moçambique inventou um herói total, absoluto, puro;  

portugal inventou uma espécie de um demónio e investiu-

-o de um poder que ele nunca teve. Foi um fenómeno de 

engrandecimento do inimigo porque portugal precisava de 

provar, sobretudo à inglaterra, mas à europa, que era capaz 

de controlar o seu próprio território. então quando portugal 

capturou este imperador, ele não tinha força nenhuma, 

no entanto portugal teve que inventar. é um personagem  

que me interessou muito porque ele próprio já é um perso-

nagem literário.

Começámos por falar em prémios, voltemos a eles:  

pensa no Prémio Nobel?

é mentira que os prémios não me afetam, seria uma 

grande falsidade dizer isso. mas para dizer a verdade,  

Are you preparing to launch any work?

i am preparing something which is long and which im-

plies a certain time and availability, which i don’t always 

have, which is a novel about a historic character from  

mozambique, an emperor who has ties with portugal, be-

cause he went to die in the azores. and it is curious that 

the two sides invented someone that never existed.

mozambique invented a full, absolute, pure hero; portugal 

invented a kind of demon and invested him with a power 

that he never had. it was a phenomenon of aggrandising 

the enemy, because portugal had to prove, especially to 

england, but also to europe, that it was capable of con-

trolling its own territory. Then, when portugal captured this 

emperor, he had no strength left in him, and so portugal 

has to make it up. He is a character who has interested me 

greatly because he himself is already a literary character.

We started off talking about awards, let’s return to them: 

do you think about the Nobel Prize?

i would be lying if i said that awards don’t affect me; it 

would be a great falsehood to say such a thing. But, in all 

honesty, i never expected any, neither the small ones nor 

«A escrita não é só o ato de escrever, 
mas uma certa maneira de olhar o 

mundo e de ter prazer em ser outro» 
\\ «Writing is not only the act of 

writing, but a certain way of viewing 
the world and of taking pleasure in 

being different»
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nunca esperei nenhum, nem os pequenos nem os gran-

des. Às vezes, alguns desses que se consideram pequenos, 

foram os maiores para mim. um menino com 9 anos uma 

vez à porta de uma sessão de apresentação de um livro 

infantil pediu-me para assinar o livro. eu assinei e fiz 

aquela coisa meia idiota que se faz com as crianças, que é 

perguntar: como é que te chamas? andas na escola? e ele 

respondia àquilo tudo com uma displicência, olhando para 

mim como se eu fosse atrasado mental. o livro era O Gato e 

o Escuro. eu perguntei-lhe: tens medo do escuro? Foi a pri-

meira vez que eu disse alguma coisa… ele disse que tinha, 

perguntou-me se eu tinha e eu disse que sim, falámos um 

bocadinho, e ele já com o livro na mão, voltou atrás, pôs-

-me a mão no ombro e disse-me: não tenhas medo. e 

depois citou uma frase do meu livro sobre o medo, que eu 

próprio não sei, nunca sei de cor estas coisas. apropriou-se 

de uma frase que eu tinha construído e fez dela alguma 

coisa que era uma certeza sua para me consolar. acho que 

isso é um prémio que não tem dimensão comparável com 

qualquer outra coisa.

the big ones. Sometimes, some of those considered of 

less importance, were the most important for me. a child 

of nine once asked me to sign his book at the door to a 

children’s book presentation event. i signed it and did that 

slightly stupid thing you do with children, which was to 

ask: what’s your name? Which school do you go to? and 

he nonchalantly answered all my questions, looking at 

me as if i were mentally retarded. The book was O Gato e O 

Escuro [The cat and The dark]. i asked him: are you afraid 

of the dark? it was the first time i said something… He said 

that he was, and asked me if i was and i said that i was; we 

chatted a little, and with book in hand he turned around, 

and placed my hand on his shoulder and said: don’t be 

afraid. and then he quoted a phrase from my book about 

fear, which i don’t know myself; i never know these things 

by heart. He borrowed a phrase that i had constructed and 

made of it something that he was certain of, to console me. 

i think this is a prize that compares beyond anything else. 

António Rebelo de SouSA
economista
economist

o último relatório da iFc/Banco mundial coloca a econo-

mia portuguesa em 31.º lugar em «doing business», isto  

é, na avaliação das condições favoráveis à realização  

de negócios.

e se é verdade que, em certos domínios, merecemos uma 

boa classificação – como é o caso da rapidez nos processos 

de insolvência, na desburocratização da criação de empre- 

sas («começar um negócio»), no comércio através de 

fronteiras e nos registos de propriedade –, existem outras 

áreas em que continuamos a estar aquém do que seria  

desejável.

é o que se passa com a obtenção de crédito (104.º lugar), 

as licenças de construção (78.º lugar) e com os impostos a  

pagar (77.º lugar).

curiosamente, no que respeita à dTF-distance to Frontier, 

que é medida numa escala entre 0 e 100, em que 0 represen- 

ta a «performance» mais baixa e 100 a mais elevada,  

portugal atinge uma cotação de 70,6 e no que se refere à 

legislação laboral (tempo máximo de duração dos con- 

tratos a prazo, com renovações), países como malta,  

Noruega, polónia, Finlândia, estónia, Letónia e espanha 

apresentam uma legislação menos favorável para os tra-

balhadores do que a nossa.

e em matéria de informatização dos serviços públicos, tam- 

bém não nos encontramos numa posição desfavorável.

as grandes questões que, de facto, se nos colocam são  

a necessidade de conciliar a austeridade necessária com 

um conjunto articulado de medidas de promoção do  

crescimento, o acesso ao crédito por parte das empresas, 

com o que tal poderá implicar em termos de recapitaliza-

ção reforçada do sistema financeiro, a existência de uma 

entidade que procure planear o nosso futuro e uma es-

tratégia consistente de internacionalização da economia 

portuguesa, assente no pleno aproveitamento de instru-

mentos com a adequada capacidade de intervenção, quer 

no que se refere à «soft internationalization», quer no que 

se relaciona com a «hard internationalization».

Se não solucionarmos estas questões, então, não se apre-

sentará fácil inverter o «ciclo da crise».

Nem mais, nem menos...

Doing Business

The latest report from the iFc/World Bank places the  

portuguese economy in 31st place in the assessment of fa-

vourable conditions for «doing business».

and if it is true that, in certain areas, we are well placed – as 

in the case of speed in insolvency proceedings, in cutting 

red tape when it comes to creating companies («starting 

a business»), in trading across borders, and in registering 

property –, there are other areas in which we continue to 

be not entirely satisfactory.

This is the case with getting credit (104th place), dealing 

with construction permits (78th place) and paying taxes 

(77th place).

Strangely enough, in terms of dTF (distance to Frontier), 

which is measured on a scale between 0 and 100, in which 

0 represents the lowest «performance» and 100 the high-

est, portugal achieved a score of 70.6, while in terms of la-

bour legislation (maximum duration period of renewable 

fixed-term contracts), countries such as malta, Norway, 

poland, Finland, estonia, Latvia and Spain have less fa-

vourable legislation for workers than ours.

and in terms of the computerisation of public services we 

also fair quite favourably.

The major questions, which do indeed face us, include the 

need to reconcile necessary austerity with the intercon-

nected series of measures promoting growth, access to 

credit for companies, with what this could imply in terms 

of enhanced recapitalisation of the financial system, 

the existence of a body striving to plan our future and a 

consistent strategy of internationalisation of the portu-

guese economy, based on the full use of instruments with  

appropriate intervention capacity, whether in terms of 

«soft internationalisation», or as regards «hard interna-

tionalisation».

if we do not find answers to these questions, then, it will 

not prove easy to the reverse the «crisis cycle».

Nothing more, nothing less...

OPiNiãO \\ OPiNiON





46 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 47 

isabel nunes
TeXTO TeXT aNDreia BarrOs Ferreira \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy MaNUel TeiXeira

Pintura com uma Vertente Pedagógica
Painting that Educates
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Angola Crer, Imagens de uma Aventura, by isabel Nunes, 

passes through the centuries of the presence of christiani-

ty in angola. on show at the dr. agostinho Neto memorial, 

in Luanda, next to photographs by Kostadin Luchansky 

about the Mamã Muxima, the exhibition aims, according 

to its author, «to recreate an atmosphere that suggests 

angola in its colours».

in isabel Nunes’ exhibition symbols of christianity, such 

us our Lady, are blended with symbols of angolan faith, 

such as the famous Queen Ginga. chronologically, N’Gola 

is the first panel in the show. These historical figures from 

Angola Crer, Imagens de uma Aventura, de isabel Nunes, 

percorre séculos de presença do cristianismo em angola. 

em exposição no memorial dr. agostinho Neto, em Luanda, 

ao lado de fotografias de Kostadin Luchansky sobre a 

mamã muxima, a mostra pretende, segundo a autora,  

«recriar um ambiente que sugira angola nas suas cores».

Na exposição de isabel Nunes misturam-se símbolos do 

cristianismo, como Nossa Senhora, com símbolos da fé an-

golana, como a famosa rainha Ginga. cronologicamente, 

N’Gola é o primeiro painel da mostra. Nele estão não só  

retratados estas figuras histórias de angola, como também 

a vegetação do país, as suas cores, os seus animais e até os 

seus padrões. a exposição segue através de retratos íco-

nes do alargamento da fé cristã no país.

«é uma pintura que tem uma vertente pedagógica», ex-

plica a pintora. «o que eu pretendo é provar que a pintura é 

um meio de comunicação e que o belo pode ser associado 

a algo mais do que a estética, mas também a valores mo-

rais e a conhecimento», acrescenta.

isabel Nunes, cujos bisavô e trisavô eram pintores, co-

meçou a pintar aos 12 anos. a pintura foi interrompida por 

alguns anos para completar a sua licenciatura em história. 

Hoje combina as duas disciplinas para criar obras que con-

tam histórias. macau e itália são apenas alguns dos dois 

locais onde já expôs o seu trabalho. esta exposição que  

esteve em angola deverá seguir para roma e possivel-

mente para o Brasil.

angola are depicted in it, joined by the country’s vegeta-

tion, its colours, its animals and also its patterns. The exhi-

bition continues with iconic portrayals of the expansion of 

the christian faith through the country.

«it is a painting that has an educational side to it,» the 

painter explains. «my aim is to prove that painting is a me-

ans of communication and that the beautiful can be asso-

ciated with something more than aesthetics, and also to 

moral values and to knowledge,» she adds.

isabel Nunes, whose great-grandfather and great-great 

grandfather were painters, began painting at the age of 12. 

painting was interrupted for a few years when she com-

pleted her degree in history. Today she combines the two 

subjects to create works that tell stories. macau and italy 

are just two of the places in which she has already exhi-

bited her work. This exhibition, which has been in angola, 

will then move on to rome and possibly to Brazil.

«O belo pode ser associado a 
algo mais do que a estética» \\ 

«The beautiful can be associated 
with something more than 

aesthetics»
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sieMens
«Fazer crescer Portugal» \\ «Making Portugal Grow» 

Carlos Melo ribeiro

in portugal for more than a decade, Siemens has played 

an active role in the modernisation of the country and in 

‘made in portugal’ engineering. in recent decades it has 

invested more than a billion euros within the country and 

has contributed to the creation of more than six thousand 

jobs in the cutting-edge technology sector. carlos melo 

ribeiro, managing director and ceo of Siemens portugal, 

explains that national subsidiary, which ended 2012 with 

sales figures of 340.9 million euros, has specialised in value 

added services exportable to the whole world, having ad-

ded to its responsibility the development of Siemens ma-

rkets in angola and mozambique.

How has Siemens adapted its strategy to the demands 

and constraints of the Portuguese market?

The good performance of the company results from con-

tinued work and our ability to identify market trends in ad-

vance, from adapting at the right time to changes, meeting 

the sectors or markets with greater potential.

We recently outlined a ten-year strategy entitled 

«making portugal Grow». Within this analysis we identi-

fied seven main areas of action: energy efficiency, industry 

and productivity, mobility and Logistics, cities and Sustai-

nability, and three economies we consider to be within the 

most important for the future of portugal – the economy of 

Health, the economy of the Sea and the economy of Ser-

vices and value added Tourism. using this model, we have 

created teams within the heart of the company, to analy-

se the opportunities each of these dimensions entails and 

develop business approaches that are now being put into 

practice, and will continue to be in the coming tax years.

em portugal há mais de um século, a Siemens tem tido 

uma voz ativa na modernização do país e na engenharia 

made in portugal. investiu, nas últimas décadas, mais de 

mil milhões de euros em território nacional, tendo contri-

buído para a criação de mais de seis mil postos de trabalho 

em áreas de tecnologia de ponta. carlos melo ribeiro, ad-

ministrador-delegado e ceo da Siemens portugal, explica 

que a filial nacional, que encerrou 2012 com um montante 

de 340,9 milhões de euros em vendas, se tem vindo a es-

pecializar em serviços de valor acrescentado exportáveis 

para todo o mundo, tendo somado à sua responsabilidade 

o desenvolvimento dos mercados da Siemens em angola 

e moçambique.

Como é que a Siemens tem procurado adaptar a sua 

estratégia às exigências e constrangimentos do mer- 

cado português?

o bom desempenho da empresa resulta de um trabalho 

contínuo e da nossa capacidade de identificar com antece- 

dência as tendências do mercado, de nos adaptarmos 

atempadamente às mudanças, indo ao encontro dos seto-

res ou mercados de maior potencial.

delineámos recentemente uma estratégia a dez anos 

denominada «Fazer crescer portugal». Nessa análise 

identificámos sete áreas principais de atuação: energia  

e eficiência energética, indústria e produtividade, mobili- 

dade e Logística, cidades e Sustentabilidade, e três econo- 

mias que consideramos serem das mais importantes 

para o futuro de portugal – economia da Saúde, economia 

do mar e economia dos Serviços e Turismo de valor 

acrescentado. a partir desta matriz, constituímos equipas 

eCONOMy  BUsiNess

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy sieMeNs POrTUGal
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no seio da empresa que analisam as oportunidades 

que cada uma destas dimensões encerra e desenvol-

vem abordagens de negócio que estão já a ser colocadas 

em prática, e vão continuar a ser nos próximos anos fiscais.

Tipicamente, uma filial de uma multinacional como a 

Siemens, que está em 190 países, é responsável apenas 

pelo mercado do país onde se encontra. mas nós desde 

sempre vimos que o nosso país é pequeno para as nossas 

ambições, e por isso, especializámo-nos em serviços de 

valor acrescentado exportáveis para todo o mundo. 

Quais as principais áreas de negócio e oportunidades 

que a Siemens Portugal tem vindo a explorar? 

a Siemens está segmentada em quatro setores de ativi-

dade: energia (neste momento o maior setor da empresa 

em portugal), Saúde, indústria, infraestruturas e cidades. 

paralelamente, o foco da empresa no desenvolvimento de 

competências e serviços de alto valor acrescentado, ni-

chos de mercado nos quais 

as nossas competências 

podem fazer a diferença 

dentro do mundo Siemens, 

esteve na origem da atribui-

ção, por parte da Siemens 

aG, de 12 centros de compe-

tência à Siemens portugal. 

estes exportam, para todo o 

mundo, competências, en-

genharia e serviços em áreas como as finanças, recursos 

humanos, compras, energia, infraestruturas e saúde.

a competência e a qualidade do trabalho da filial por-

tuguesa também foram reconhecidas pela Siemens aG 

através da escolha da Siemens portugal como um dos 

30 leading countries da empresa a nível global. com esta 

reorganização, a Siemens portugal, que já detinha uma 

presença na África lusófona, nomeadamente em angola, 

assumiu também a responsabilidade pelas operações em 

moçambique.

angola e moçambique são países particularmente inte-

ressantes para a área de atividade da Siemens, dado o seu 

enorme potencial de crescimento nos setores das infraes-

truturas, transportes, aeroportos, portos, controlo de trá-

fego, centrais hidroelétricas, transporte e distribuição de 

energia, água, tratamento de resíduos, edifícios de serviços 

e outras indústrias viradas para a sustentabilidade.

Typically, a subsidiary of a multinational such as Sie-

mens, which is present in 190 countries, is only responsi-

ble for the market of the country in which it is located. But 

from the outset we have seen that our country is too small 

for our ambitions, and so we have specialised in value ad-

ded services that can be exported around the globe. 

What are the main areas of business and opportunities 

that Siemens Portugal has tackled?

Siemens is split into four sectors of activity: energy (at 

the moment the company’s largest sector in portugal),  

Health, industry, infrastructure and cities. at the same 

time, the company’s focus on the development of skills 

and high value added services, market niches in which our 

skills can make the different within the Siemens world, 

has led Siemens aG to assign 12 competence centres to 

Siemens portugal. These export skills, engineering and 

services in areas such as finances, human resources, sales, 

energy, infrastructures and 

health around the world.

The competence and 

quality of the work of the 

portuguese subsidiary have 

also been recognised by 

Siemens aG through the 

choice of Siemens portugal 

as one of the company’s le-

ading countries on a global 

level. With this reorganisation, Siemens portugal, which 

was already present in portuguese-speaking africa, and 

in particular in angola, has also assumed responsibility for 

operations in mozambique.

angola and mozambique are particularly interesting 

countries for the Siemens’ area of activity, given their 

enormous growth potential in the sectors of infrastructu-

res, transport, airports, ports, traffic control, hydroelectric 

power stations, transport and distribution of energy, water, 

waste treatment, service buildings and other industries 

focused on sustainability.

Siemens Portugal’s exports rose in 2012, to about 30% of 

its sales. Do the competence centres explain these figures?

Siemens portugal’s exports were strongly boosted by 

the work developed in the company’s 12 competence cen-

tres located in portugal. These centres, which have already 

«Especializámo-nos em serviços 
de valor acrescentado exportáveis 
para todo o mundo» \\ «We have 

specialised in value added services 
that can be exported around  

the globe»

As exportações da Siemens Portugal ascenderam, em 

2012, a cerca de 30% das suas vendas. Os centros de compe- 

tência explicam este número?

as exportações da Siemens portugal foram fortemen- 

te impulsionadas pelo trabalho desenvolvido nos 12 

centros de competência da empresa instalados em  

portugal. estes centros, que já geraram 350 milhões 

de euros em negócio desde a sua entrada em funcio- 

namento, empregam atualmente em portugal mais de 

mil colaboradores e prestam serviço a mais de 76 enti-

dades do Grupo Siemens.

O que tem feito a Siemens pela engenharia made  

in Portugal?

a Siemens tem contribuído para posicionar o país 

como referência no fornecimento de soluções de en-

genharia inovadoras e sustentáveis. para além disso, 

temos desenvolvido esforços e estabelecido parcerias 

com o objetivo de captar mais alunos para este campo 

de formação, combatendo o desemprego e colaborando 

no crescimento de portugal. o memorando «engenharia 

made in portugal», que assinámos no início de 2013 com 

o ministério da educação e ciência e o ministério da  

economia e do emprego, é um exemplo do nosso empe- 

nho nesta matéria. este programa, que visa reforçar o 

ensino da engenharia no país e estimular e fomentar  

a formação académica e profissional nesta área do co-

nhecimento, já impactou cerca de 13000 alunos.

Temos programas detalhados para colaborar no  

crescimento da economia e do emprego do nosso país.

generated 350 million euros in revenue since they began 

operations, currently employ more than a thousand em-

ployees and provide services to more than 76 institutions of 

the Siemens Group.

What has Siemens done for ‘Made in Portugal’ engineering?

Siemens has contributed to making a name for the coun-

try in terms of supplying innovative and sustainable engi-

neering solutions. in addition to this, we have made efforts 

and established partnerships with the aim of enticing more 

students into this field of training, fighting unemploy-

ment and helping towards portugal’s growth. The «made in  

portugal engineering» memorandum, which we signed at 

the start of 2013 with the ministry of education and Science 

and the ministry of the economy and of employment, is an 

example of our commitment in this matter. This program-

me, which aims to bolster the teaching of engineering in 

the country and to stimulate and foster academic and vo-

cational training in this area of knowledge, has already had 

an impact on 13,000 students.

We have detailed programmes for collaborating in the 

growth of the economy and of employment in our country.  
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antónio rebelo de sousa
Desafio Português \\ Portuguese Challenge

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy MarQUes ValeNTiM

Last November 21st, the Grémio Literário, in Lisbon, hos-

ted the launch of the latest book from antónio rebelo de 

Sousa, entitled Desafio Português (portuguese challenge). 

The presentation of the work was attended by more than 

a hundred guests and featured words from mário caldeira 

dias, director of the Faculty of economics and Business 

Sciences at Lusíada university, from pedro rebelo de  

Sousa, the author’s brother, and from Francisco murteira 

Nabo, who wrote the book’s preface and who considers it 

«a good book of tales, which comments with lucidity on 

society and the portuguese economy of recent years».

«The comments made in this book concern a difficult 

period of the nation’s existence, of the application of a fi-

nancial aid agreement which has caused our economy 

Foi no passado dia 21 de novembro que o Grémio  

Literário, em Lisboa, recebeu o lançamento do último li-

vro de antónio rebelo de Sousa, intitulado «desafio  

português». a apresentação da obra contou com a pre-

sença de mais de uma centena de convidados e com as 

intervenções de mário caldeira dias, diretor da Faculdade 

de economia e ciências empresariais da universidade  

Lusíada, de pedro rebelo de Sousa, irmão do autor, e de 

Francisco murteira Nabo, que prefacia o livro e o considera 

«um bom livro de crónicas, que comenta com lucidez a so-

ciedade e a economia portuguesa nos últimos anos». 

«os comentários que integram este livro dizem respei-

to a um período difícil da vida nacional, de aplicação de 

um acordo de assistência financeira que tem vindo a pro- 

eCONOMy  BUsiNess
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duzir efeitos contracionistas na nossa economia e de  

implementação de uma política de austeridade que, apesar 

de integrar medidas indispensáveis, suscitou e suscita uma 

importante polémica que resulta do reconhecimento da 

diferença entre a ‘austeridade necessária’ e a ‘austeridade 

destruidora’», explica antónio rebelo de Sousa. «Fala-se, 

no livro, sobre esta polémica, sobre as fronteiras entre o 

neo-liberalismo e o neo-keynesianismo, a indispensabili-

dade de um modelo de desenvol-

vimento consistente, as alterna- 

tivas para a europa do futuro e os 

desafios com que se defronta o 

nosso país», acrescenta o autor.

mas, afinal, qual o grande 

desafio que se impõe a portugal? 

Na opinião de antónio rebelo 

de Sousa, passa por «uma inte- 

gração bem sucedida numa união 

europeia económica e politicamente reforçada, mantendo 

a nossa identidade própria, beneficiando de um ‘leverage’ 

perante os nossos parceiros europeus e do eixo atlântico 

resultante de um adequado protagonismo na platafor-

ma europa-África-américa». «em boa verdade, vencer o  

desafio com que estamos confrontados implica Saber, 

Vontade e determinação», conclui o autor.

to contract, of the implementation of a policy of austerity, 

which, despite containing vital measures, has caused and 

still causes major controversy, which results in the recog-

nition of the difference between ‘necessary austerity’ and 

‘destructive austerity’», explains antónio rebelo de Sousa. 

«The book talks about this controversy, about the boun-

daries between Neo-liberalism and Neo-Keynesianism, 

the vital need for a coherent development model, the  

alternatives for the europe of 

the future and the challen- 

ges our country faces,» the au-

thor adds.

But, just what is the major 

challenge that portugal faces? in 

the opinion of antónio rebelo de 

Sousa it involves «a successful 

integration in an economically 

and politically strengthened eu-

ropean union, maintaining our own identity, benefitting 

from leverage before our european partners and from the 

atlantic axis resulting from a suitable role on the europe-

-africa-america platform». «indeed, overcoming the 

challenge we are confronted with requires Knowhow, 

Willingness and determination,» the author concludes.

«Vencer o desafio 
implica Saber, Vontade 

e Determinação»\\ 
«Overcoming the challenge 

requires Knowhow, Willingness 
and Determination»

PAulA do eSPíRito SAnto

Professora Universitária do isCsP / Universidade de lisboa
isCsP Professor  / University of lisbon

Num tempo de profunda reflexão crítica acerca dos valores 

que o estado e a Nação transportam e transmitem, no plano 

da cidadania ativa, coloca-se-nos a questão de fundo 

sobre o papel que todos podemos e devemos ter em prol 

de uma cidadania mais informada e participativa. os tra-

balhos no plano da participação eleitoral, baseados em 

inquéritos pós-eleitorais, apresentam a tendência, trans-

versal às democracias ocidentais, portugal incluído, de 

que os jovens são menos participativos eleitoralmente, e 

desinteressados, regra geral, pela política e os seus encan-

tos e desencantos. perante estas tendências deveríamos 

interrogar-nos sobre a responsabilidade que todos temos 

acerca deste ‘desligamento’ dos jovens em relação à polí-

tica e, consequentemente, em relação às suas instituições, 

ao funcionamento do estado, à compreensão e garantia 

dos seus direitos e deveres de cidadania. 

contribuições diversas, no plano da socialização política, 

convergem na importância do papel dos seus diversos 

agentes mais proeminentes. Falamos de agentes primá-

rios de socialização política, como a família, a escola, os 

grupos de pares e vizinhança, mas também de agentes 

como os meios de comunicação social e as elites políticas. 

destes agentes de socialização política destaco o papel da 

família. a família enquanto contexto socializador de refe-

rência, tão natural à construção da identidade da pessoa 

humana, tem um papel na relação de desafetação que os 

jovens tendem a demonstrar para com o voto e a política 

em geral. pergunto-me se a responsabilidade da transmis-

são de valores de cidadania, de valores políticos, por parte 

das famílias não poderia ser mais constante e presente? 

Quantas visitas aos nossos locais com história poderiam 

tornar-se atrativas em família? e quantas conversas à  

 refeição poderiam lembrar e reforçar as aprendizagens 

da nossa história ou da nossa política atual, porque a crise 

também permite refletir, julgar, conhecer e participar. São 

apenas suposições para refletir acerca da construção da 

nossa identidade social e política e da falta desta... 

Da Socialização Política dos Jovens

Concerning the Political Socialisation of 
Young People

in a time of deep critical reflection concerning the values 

that the state and the nation transport and transmit, in 

terms of active citizenship, we are faced with the impor-

tant question of what role all of us could and should play to 

promote a more informed and involved citizenship. Work 

in terms of voter involvement, based on post-election 

surveys, reveals the trend, present throughout western 

democracies, portugal included, that young people are 

less involved in voting and indifferent, as a general rule, to 

politics, whether good or bad. in light of these trends we 

should ask ourselves about the responsibility we all have 

with relation to this ‘disconnection’ felt by young people 

when it comes to politics and, as a consequence, to politi-

cal institutions, to the workings of the state, and to under-

standing and ensuring their rights and duties as citizens. 

Various contributions in terms of political socialisation 

focus on the importance of the role of its varying agents 

of major importance. By this we mean primary agents of 

political socialisation, such as family, school, peer groups 

and neighbourhoods, but also agents such as the media 

and the political elite. of these agents of political sociali-

sation, i would highlight the role of the family. The family 

as an important socialising context, so natural in develop-

ing the identity of a person, plays a role with relation to the 

disinterest shown by young people about voting and poli-

tics in general. i wonder if the responsibility of transmitting 

values of citizenship, political values, by families could be 

more constant and present. How many visits to histori-

cal sites could become more attractive when undertaken 

as a family? and how many conversations over the din-

ner table could recall and reinforce what we can learn from 

our history or from current politics, because the crisis also 

allows us to reflect, judge, to recognise and to participate? 

These are just suggestions for reflecting on the construc-

tion of our social and political identity and the lack of it...

OPiNiãO \\ OPiNiON
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Miguel
CaMPos Cruz 

«A inovação gera capacidade competitiva» 
«Innovation engenders competitive capacity» 

With a doctorate from the London Business School,  

miguel campos cruz adds to his academic career and his 

vast cV the current posts of nonexecutive president of the 

‘adi’ innovation agency and that of member of the board of 

directors of the iapmei [institute for Support to Small and 

medium enterprises and for innovation]. innovation and 

entrepreneurialism is on the agenda when we meet, as he 

talks of statistics that confirm the progress portugal has 

made in this field. 

Eurostat figures reveal that Portugal is the EU’s fourth 

most innovative country with 60% of companies using  

innovative products or processes (between 2008 and 

2010). What do you make of these figures?

i see them as very positive. indeed, the european  

commission recently presented a new indicator for inno-

vation which shows portugal – despite being a «moderate 

innovator» - as one of the countries with the greatest evo-

lution between 2010 and 2011 – about 8% in an indicator 

that assesses innovation in a competitive context.

This effort is highly relevant by the companies and sho-

ws the need to innovate to conquer and maintain market 

share. The demonstration of innovative capacity of our 

companies is consistent with the behaviour of our exports 

and the expansion of the export base. innovating creates 

flexibility, improves processes, strengthens quality appro-

aches, allows for variety of products and services and sti-

mulates productivity. That is to say, innovation engenders 

competitive capacity. on the other hand, a lack of innova-

tion means being overtaken and losing market share and 

closure in the end. 

doutorado pela London Business School, miguel campos 

cruz soma à sua atividade académica e ao seu extenso 

currículo os atuais cargos de presidente não executivo da 

agência de inovação (adi) e de vogal do conselho dire-

tivo do iapmei. é precisamente de inovação e empreen- 

dedorismo que nos fala, reconhecendo, assim como as es-

tatísticas confirmam, o progresso que portugal tem feito 

neste domínio.

Dados do Eurostat apontam Portugal como o quarto país 

mais inovador da UE com 60% das empresas a utilizar pro-

dutos ou processos inovadores (entre 2008 e 2010). Como 

interpreta este indicador?

Vejo-o como muito positivo. aliás, a comissão europeia 

apresentou recentemente um novo indicador de inovação 

que mostra portugal – apesar de «inovador moderado» – 

como um dos países com maior evolução entre 2010 e 2011 

– cerca de 8% num indicador que valoriza a inovação em 

contexto competitivo.

este esforço é muito significativo por parte das empre- 

sas e mostra a necessidade de inovar para conquistar  

e manter mercado. a demonstração da capacidade 

inovadora das nossas empresas é consistente com o  

comportamento das nossas exportações e o alargamen-

to da base exportadora. inovar gera flexibilidade, melhora 

processos, reforça abordagens de qualidade, permite di-

ferenciar produtos e serviços, e estimula a produtividade. 

ou seja, a inovação gera capacidade competitiva. por outro 

lado, não inovar significa ser ultrapassado e perder merca-

do e o encerramento a prazo.

eCONOMy  BUsiNess
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De que forma é que a AdI procura promover a inovação e 

o desenvolvimento tecnológico?

a adi atua na interface entre empresas e entidades do 

sistema científico e tecnológico, na transmissão e na valo-

rização económica do conhecimento. intervém na aproxi-

mação entre a «oferta» do conhecimento e a necessidade 

das empresas, que é essencial para a melhoria da competiti- 

vidade e para a eficiência na utilização dos recursos, bem 

como para potenciar a capacidade inovadora no mercado.

desde 1993, a adi apoiou 1750 projetos de i&d aplicada, 

desenvolvidos em ambiente de produção transacioná-

vel, com cerca de 900 milhões de euros de investimento e  

envolvendo 4300 entidades, das quais 2500 empresas.  

Simultaneamente, tem-se vindo a verificar um grande au-

mento de projetos de i&dT e de copromoção entre empre- 

sas e eScT (entidades do Sistema científico e Tecnológico), 

o que tem contribuído para o aumento da intensidade  

tecnológica.

a adi tem também promovido o empreendedorismo de 

base tecnológica, tal como a racionalização das estruturas 

de incubação. Neste contexto, a ligação da adi ao iapmei 

na promoção do empreen-

dedorismo tem-se revelado 

particularmente útil.

O que de mais relevante 

tem feito o IAPMEI em prol 

da competitividade e do 

crescimento empresarial?

o iapmei tem participa-

do no desenho de políticas 

públicas de apoio ao em-

preendedorismo e criação de empresas, e ao investimento, 

inovação e capacitação empresariais, bem como na imple-

mentação destas políticas. Neste sentido, para além dos 

instrumentos de apoio ao empreendedorismo, Business 

angels, capital de risco e aos sistemas de incentivos, ou 

da assistência técnica, diagnóstico e mentoring, destaco a 

importância das iniciativas de abordagem ao problema de 

acesso ao crédito, particularmente na abordagem a mer-

cados externos, incluindo a abertura de linhas de crédito.

No que se refere aos sistemas de incentivos QreN, sa-

lientem-se os perto de 6700 projetos aprovados, com um 

investimento de três mil milhões de euros e um incentivo 

de cerca de 1,7 mil milhões. do total destes projetos, mais 

de 2/3 correspondem a projetos de inovação e i&d. Já no 

que se refere às linhas de crédito, é de salientar que mais 

de 65500 empresas, num valor superior a onze mil milhões 

de euros e com um volume de emprego superior a 879 mil 

postos de trabalho, já beneficiaram deste mecanismo.

How does AdI aim to promote innovation and techno-

logical development?

adi acts in the interface between companies and ins-

titutions in the scientific and technological system, in the 

transmission of and harnessing the economic value of 

knowledge. it works by bringing together what knowled-

ge has to offer and company needs, which is essential for 

improving competitiveness and for efficiency in the use of 

resources, in addition to enhancing the capacity for inno-

vation in the market.

Since 1993 adi has supported 1750 research and develo-

pment projects, developed in the tradable production envi-

ronment, with some 900 million euros of investment and 

involving 4300 entities, of which 2500 are companies. at 

the same time, there has been a major increase in research 

and technological development projects and of joint pro-

motion between companies and entities within the scien-

tific and technological system, which has contributed to 

the increase of technological intensity.

adi has also promoted entrepreneurialism in tech based 

companies, just as the rationalisation of incubation struc-

tures. in this context, adi’s 

ties with the iapmei in the 

promotion of entrepreneu-

rialism have proved particu-

larly useful.

What is the most impor-

tant thing the IAPMEI has 

done to encourage com-

petitiveness and business 

growth?

The iapmei has taken part in the design of public poli-

cies supporting entrepreneurialism and company creation, 

and business investment, innovation and education, as 

well as the implementation of these policies. To this end, 

in addition to instruments supporting entrepreneurialism, 

Business angels, risk capital and incentive systems, or to 

technical support, diagnostics and mentoring, i would hi-

ghlight the importance of initiatives tackling the problem 

of access to credit, particularly when approaching foreign 

markets, including opening of lines of credit.

With relation to the QreN incentive systems, mention 

should be made to the 6700 approved projects, with an in-

vestment of three billion euros and an incentive of around 

1.7 billion. Two thirds of these are innovation and research 

and development projects. as for lines of credit, we should 

mention that more than 65,500 companies have already 

benefitted from this mechanism to a value above eleven 

billion euros and with employment of above 879,000 jobs.

«A demonstração da capacidade 
inovadora das nossas empresas é 

consistente com o comportamento 
das nossas exportações» \\ «The 

demonstration of innovative capacity 
of our companies is consistent with 

the behaviour of our exports»



Villas&Golfe  \\ 63 

Tendo conquistado, em 2012, o lugar de 4.º maior expor- 

tador internacional de tomate transformado, depois  

da china, eua e itália, portugal tem registado neste setor 

um crescimento médio anual de 5,1% nas últimas duas 

décadas. ultrapassou já mesmo a vizinha espanha, sendo 

hoje o segundo maior exportador europeu – não perten-

cesse o primeiro lugar a itália – e o único país do globo 

que exporta quase toda a sua produção (95%). a europa 

mantém-se o principal destino, seguindo-se o Japão, que 

absorve cerca de 10% do total exportado. 

Segundo dados do World processing Tomato council 

(WpTc), portugal processou 1,2 milhões de toneladas de 

tomate em 2012, o que corresponde a um volume de ne-

gócios superior a 265 milhões de euros. a produtividade  

média por hectare (90 toneladas), essa, é a maior da  

europa e a terceira mais elevada do mundo.

protagonizado em larga medida pelo Grupo Sugal e pelo 

Grupo HiT, o setor industrial do tomate em portugal deve o 

seu notável desempenho, entre outros fatores, a uma apos-

ta na inovação e na tecnologia, tendo investido 60 milhões 

de euros nos últimos dez anos. «do acompanhamen- 

to da evolução do mercado resultaram as aquisições em 

toMate
Portugal é o 4.º maior exportador mundial de 

tomate transformado \\ Portugal is the world’s 
4th largest exporter of processed tomatoes

eCONOMy  BUsiNess

Having achieved the position of 4th largest international 

exporter of processed tomatoes in 2012, behind china, the 

uSa and italy, portugal has registered an average annu-

al growth of 5.1% in the last two decades. it has now even 

overtaken its neighbour Spain, and is now europe’s num-

ber two exporter – after italy, that is – and the only coun-

try in the world to export almost all of its production (95%). 

europe remains the main destination, followed by Japan, 

which soaks up about 10% of total exports.

according to data from the World processing Tomato 

council (WpTc), portugal processed 1.2 million tons of to-

matoes in 2012, which corresponds to a turnover of more 

than 265 million euros. portugal’s average productivity per 

hectare (90 tons) is the greatest in europe and the thirst 

highest in the world.

represented for the most part by Grupo Sugal and by 

Grupo HiT, the tomato industrial sector in portugal owes its 

exceptional performance, among other factors, to invest-

ment in innovation and technology, having invested 60 

million euros in the last ten years. «in following the ma-

rket as it evolves, acquisitions have been made in portugal 

(2007), Spain (2010) and chile (2012), which have turned 

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy 1, 4, 7 - GrUPO hiT, 2 - assOCiaÇãO NaCiONal DOs iNDUsTriais De TOMaTe, 3, 5, 6, 8 – sUGaliDal

jOãO OrTiGãO COsTa, CeO DO GrUPO sUGal
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portugal (2007), espanha (2010) e chile (2012) que torna-

ram o Grupo Sugal no 2.º maior player a nível mundial e a 

única empresa a estar presente de forma ativa em ambos 

os hemisférios», explica João ortigão costa, ceo do Grupo 

Sugal. este trunfo permite ao grupo ter duas campanhas 

de tomate por ano, «o que representa uma capacidade 

de resposta inigualável a nível mundial», completa o res-

ponsável do grupo de capital 

100% português, cujo atual 

volume de negócios ronda 

os 200 milhões de euros. as 

exportações do Grupo Sugal 

aproximam-se dos 90% da 

sua produção, mas as do 

Grupo HiT chegam mes-

mo aos 98%. «o Grupo HiT 

é líder nas exportações de 

derivados de tomate para um dos mercados globais mais 

exigentes, o Japão», diz martin Stilwell, ceo do Grupo HiT 

(maioritariamente detido pelo gigante japonês Kagome), 

que regista um volume de negócios de cerca de 61 milhões 

de euros. «o Grupo HiT transforma aproximadamente 30% 

da produção nacional e tem-se especializado no desen- 

volvimento de novas tecnologias que realçam o sabor  

e os valores nutricionais dos seus produtos», conclui  

martin Stilwell. 

Grupo Sugal into the number two player in the world and 

the only company to have an active presence in both he-

mispheres,» explains João ortigão costa, ceo of Grupo 

Sugal. This trump allows the group to have two tomato 

productions per year, «which represents an unrivalled 

response capacity on a world level,» adds the head of the 

100% portuguese-owned group, with a current turnover of 

around 200 million euros. 

Grupo Sugal’s exports re-

present around 90% of its 

production, but those of 

Grupo HiT reach around 

98%. «Grupo HiT is a leader 

in tomato product exports 

for one of the most exacting 

of global markets, Japan,» 

says martin Stilwell, ceo of 

Grupo HiT (majority owned by Japanese giant Kagome), 

which registers a turnover of around 61 million euros. 

«Grupo HiT processes about 30% of the national produc-

tion and has specialised in the development of new tech-

nologies, which highlight the flavour and the nutritional 

value of its products,» martin Stilwell concludes. 

Portugal exporta 95% da sua 
produção de tomate transformado, 

sobretudo para a Europa e o Japão. \\ 
Portugal exports 95% of its processed 
tomato production, and in particular 

to Europe and Japan.

MarTiN sTilwell, CeO DO GrUPO hiT, PresiDeNTe Da assOCiaÇãO iNDUsTrial DO TOMaTe (aiT) e ViCe-PresiDeNTe DO wOrlD PrOCessiNG TOMaTO COUNCil (wPTC)



Villas&Golfe  \\ 67 

Yunit
«Ainda estamos em fase de consolidação» 

 «We are still in a consolidation phase»

riCardo gonçalVes Pereira

on the market since 2001, YuNiT results from a partnership 

between the groups Banco espírito Santo, caixa Geral de 

depósitos and portugal Telecom. comprising four business 

units, YuNiT corporate, YuNiT renováveis, YuNiT presentes 

and YuNiT comunicação, the group has 130 employe-

es and in 2012 had a turnover of 17 million euros. ricardo  

Gonçalves pereira, managing director of YuNiT, takes sto-

ck of the group’s activity, which in 2013 saw its turnover 

rise 30%. 

12 years on, what has YUNIT become?

YuNiT began as a typical dot com project, reckoning with 

the purchasing power of its shareholders to sell products 

at competitive prices and focusing on a highly efficient 

and professional operation. 11 million euros were invested  

in the initial project and the online business centre  

pmelink.pt went live in 2001. Beginning in 2003, it became 

obvious however that the project was not going to achieve 

the predicted return, and so the company began to com-

plement its product sales with consulting and project im-

plementation services for companies. it wasn’t a sudden 

leap, rather a continuous path beginning from negative re-

sults of 4.2 million euros in 2003 to positive results in 2008. 

The journey has focused on the continuous launch of new 

services and in the conquest 

of new projects, along with se-

rious cost control, leading pro-

gressively to the initial project 

of product sales being trans-

formed into service sales, whi-

ch currently represent 80% of 

our turnover. Today the Grupo 

YuNiT is made up of four busi-

ness units with 130 people in Lisbon and in oporto. 

What is the common denominator to the four YUNIT 

companies?

our three core values are agility, solidity and innovation. 

every Grupo YuNiT company has as its mission and goal, 

the provision, to the portuguese business arena, and in 

particular to medium and large companies, of services that 

help improve profitability, whether through cost reduction, 

through improving internal procedure, or through solutions 

that help increase their revenue. in other words, we provide 

consulting and project implementation services that bring 

real value to our customers and partners.

Following a turnover of 17 million Euros in 2012, what 

does 2013 look like?

2013 was a better year than 2012, growing 30% in reve-

nue, but we are still in a consolidation phase as the crisis 

No mercado desde 2001, a YuNiT resulta de uma parceria 

entre os grupos Banco espírito Santo, caixa Geral de  

depósitos e portugal Telecom. constituído por quatro uni-

dades de negócio – a YuNiT corporate, a YuNiT renová-

veis, a YuNiT presentes e a YuNiT comunicação –, o grupo 

conta com 130 colaboradores, tendo faturado, em 2012, 17 

milhões de euros. ricardo Gonçalves pereira, adminis- 

trador delegado da YuNiT, faz um balanço da atividade do 

grupo que em 2013 viu a sua faturação aumentar em 30%. 

12 anos depois, no que se tornou a YUNIT?

a YuNiT começou como um projeto típico dos chamados 

dot com, contando com a capacidade de compra dos seus 

acionistas para vender produtos para empresas a pre-

ços competitivos e apostando numa operação altamente  

eficaz e profissional. Foram investidos 11 milhões de  

euros neste projeto inicial e o centro de negócios online 

pmelink.pt foi colocado no ar em 2001. a partir de 2003 

tornou-se, no entanto, evidente que o projeto não iria 

atingir o retorno previsto, pelo que a empresa começou a 

complementar a sua venda de produtos com serviços de 

consultoria e implementação de projetos para empresas. 

Não foi um salto repentino, mas sim um caminho contínuo 

a partir de resultados negativos de 4,2 milhões de euros em 

2003 para resultados positivos 

em 2008. o caminho centrou-

-se no lançamento contínuo 

de novos serviços e na con-

quista de novos projetos, a par 

de um grande controlo de cus-

tos que foi levando a que, pro-

gressivamente, o projeto inicial 

de vendas de produtos se fosse 

transformando em venda de serviços, que representam 

atualmente 80% da nossa faturação. Hoje em dia, o Grupo 

YuNiT é constituído por quatro unidades de negócio com 

130 pessoas em Lisboa e no porto.

Qual o denominador comum entre as 4 empresas YUNIT?

os nossos três valores de base são a agilidade, a solidez 

e a inovação. Todas as empresas do Grupo YuNiT têm 

como missão e objetivo a prestação, ao universo empre-

sarial português, sobretudo médias e grandes empresas, 

de serviços que as ajudem a aumentar a sua rentabilida-

de, seja através da redução de custos, seja pela melhoria 

de processos internos, seja por soluções que as ajudem a 

aumentar as suas receitas. por outras palavras, prestamos 

serviços de consultoria e implementação de projetos que 

tragam valor real para os nossos clientes e parceiros.

eCONOMy  BUsiNess

«O ano de 2013 foi um ano melhor 
do que 2012, aumentando em 

30% a faturação» \\ «2013 was 
a better year than 2012, growing 

30% in revenue»

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy GrUPO yUNiT
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Depois dos 17 milhões de euros faturados em 2012, que 

análise faz de 2013?

o ano de 2013 foi um ano melhor do que 2012, aumen-

tando em 30% a faturação, mas ainda estamos em fase de 

consolidação, uma vez que a crise nos apanhou numa fase 

em que atuávamos só em portugal. como o investimento 

em novos projetos nas empresas portuguesas caiu drasti-

camente nos últimos anos, temos sido obrigados a «rein-

ventarmo-nos». os resultados operacionais continuam a 

ser positivos, devendo o Grupo YuNiT acabar mais ou me-

nos em linha com o seu orçamento, com cerca de 400 mil 

euros de resultados operacionais positivos. infelizmente, 

os resultados líquidos deverão ser negativos devido aos 

custos financeiros que ainda temos derivado do endivida-

mento no início da atividade (o capital nunca foi reforçado 

desde o arranque) e temos ainda as amortizações dos in-

vestimentos que temos vindo a fazer. estamos, no entanto, 

bastante confiantes no trabalho que tem sido feito neste 

triénio e achamos que trará muitos e bons frutos nos pró-

ximos anos.

A YUNIT tem perspetivas de internacionalização?

Temos estado a analisar vários mercados e estamos a 

negociar neste momento vias de internacionalização em 

alguns países do centro e Norte da europa e em alguns 

países de língua oficial portuguesa. a aposta nestes paí-

ses tem como base, não só a exploração de oportunidades 

concretas que temos procurado e têm começado a surgir, 

como a existência de redes comerciais dos nossos acio-

nistas. é uma aposta que reforçaremos nos próximos anos.

caught us in a phase in which we were operating solely 

in portugal. as investment in new projects in portuguese 

companies has fallen drastically in recent years, we have 

been forced to «reinvent ourselves». The operating results 

continue to be positive, and the Grupo YuNiT should end 

the year more or less in line with its budget, with about 

400,000 euros in positive operating results. unfortunate-

ly, the net results look likely to be negative due to financial 

costs that we still have from debt at the beginning of our 

activity (the capital has never been increased since the 

company began) and we also have depreciation of invest-

ments that we have made. We are, nevertheless, very con-

fident about the work that has been achieved in this three-

-year period and we believe that it will bring many good 

results in the coming years.

Does YUNIT have any plans to expand beyond Portugal?

We have been analysing several markets and we are 

currently negotiating lines of internationalisation in cer-

tain countries in central and northern europe and in 

some countries where portuguese is the official language. 

The investment in these countries is based not only on 

working on concrete opportunities that we have looked for 

and which are starting to appear, but also on the existen-

ce of the commercial networks of our shareholders. This is  

an investment that we plan to focus more on in the  

coming years.
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zurique
De Neve e Chocolate \\ Snow meets Chocolate

TeXTO TeXT Maria aMélia Pires  \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy  1, 3, 4, 6, 7, 11 © ZüriCh TOUrisM/MarTiN rüTsChi; 2 © ZüriCh TOUrisMUs / BrUNO MaCOr / FB; 
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daqui de cima, de Felsenegg, a 2600 m de altitude, até 

onde o teleférico nos trouxe, a paisagem, ainda vestida de 

festa, é quase feérica, com a cidade, o Lago e o rio deitados 

lá em baixo, e os alpes altaneiros vestidos de branco,  

a lembrar que o Natal, embora já ido, é quando cada  

um quiser.

Não é a capital da Suíça, 

mas é a sua maior cidade, o 

seu centro financeiro e um 

dos destinos mais charmo-

sos e culturais da europa.

Zurique oferece uma 

combinação única de cul-

tura, lazer e natureza. um 

dos mais importantes tea-

tros de língua alemã, mais 

de 50 museus e de 100 ga-

lerias de arte podem ser 

encontrados na cidade. para além das centenas de restau-

rantes, bares e clubes, Zurique organiza a maior festa de 

rua anual da europa (Street parade). e, por toda a cidade, 

há disponíveis várias excursões que nos podem levar aos 

locais mais emblemáticos, como o museu Nacional Suíço, o 

Kunsthaus, a casa da Ópera, a igreja de S. pedro, a catedral 

From way up here, on Felsenegg, at an altitude of 2600 

metres, to where the cableway brought us, the landscape, 

still in its party clothes, has a fairytale quality to it, with the 

city, the lake and the river lying down there below, and the 

towering, snow-clad alps, reminding us that christmas, al-

though already past, can be 

whenever you want it.

it may not be Switzerland’s 

capital, but it is its largest 

city, its financial hub and 

one of the most charming 

and cultural destinations  

in europe.

Zurich offers a unique 

combination of culture, lei-

sure and nature. one of the 

most important German-

language theatres, more 

than 50 museums and 100 art galleries can be found in 

the city. in addition to hundreds of restaurants, bars and 

clubs, Zurich organises europe’s largest annual street fes-

tival (Street parade). and, throughout the city a host of 

excursions are offered, able to take you to its most em-

blematic venues, such as the Swiss National museum, the  

A arquitetura medieval da cidade 
condiz com a sua bela paisagem, 

composta pelo Rio Limmat, que corta 
a urbe e desemboca no Lago Zurique. 
\\ The mediaeval architecture of the 
city matches its beautiful landscape, 
made up of the Limmat River, which 

cuts through the city and empties into 
Lake Zurich.
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Kunsthaus, the opera House, Saint peter’s church, 

Fraumünster abbey, the university quarter, the world re-

nowned Bahnhofstrasse, home to some of the world’s 

most expensive shops, etc.

The mediaeval architecture of the city matches its beau-

tiful landscape, made up of the Limmat river, which cuts 

through the city and empties into Lake Zurich, and, in the 

background, the snow-capped peaks. its narrow streets, 

with its 16th-century houses, bridges, parks, gardens and 

de Fraumünster, o bairro universitário, a mundialmente 

conhecida rua Bahnhofstrasse, onde se encontram algu-

mas das lojas mais caras do mundo, etc.

a arquitetura medieval da cidade condiz com a sua bela 

paisagem, composta pelo rio Limmat, que corta a urbe 

e desemboca no Lago Zurique, e, ao fundo, pelos picos  

nevados. as suas ruas estreitas, com casas do séc. XVi, 

pontes, parques, jardins e fontes, completam o cenário da 

«cidade Velha». mas Zurique é, ao mesmo tempo, vibrante 

74 \\  Villas&Golfe
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e cosmopolita, com um espírito jovem proporcionado pela 

tradição estudantil, pela agitada vida noturna e, até, pelas 

fábricas e lojas de chocolates, que exalam perfumes deli-

ciosamente doces.

e, enquanto os relógios mundialmente renomados ti-

quetaqueiam sem cessar, ainda há tempo para visitar o 

observatório, o Jardim Botânico, para uma partida de gol-

fe, ou, para os amantes da cozinha natural, ainda há tem-

po para uma visita ao Hiltl, o primeiro restaurante vege- 

tariano da europa, aberto desde 1898. para os que prefe-

rem outros sabores, há imensas opções onde não faltam os 

pratos típicos: rösti (prato à base de batatas gratinadas),  

Zürigschnätzlets (carne de vitela com cogumelos), o fon-

due, os famosos queijos e, claro, as sobremesas à base de 

chocolate. 

em jeito, não de um «adeus», mas de um «até breve», 

partimos de barco pelo Lago, até a aldeias e cidades pito-

rescas no sopé de vinhas e pomares, praias e montanhas, 

deixando para trás o palpitar inesquecível de uma cidade 

de neve e chocolate…

fountains, complete the scenario of the «old city». But at 

the same time Zurich is vibrant and cosmopolitan, with a 

youthful spirit provided by the student traditions, by the 

exciting nightlife and also by the chocolate factories and 

shops, emitting their deliciously sweet perfumes.

and, while the world renowned clocks tick endlessly on, 

there is also time to visit the observatory, the Botanical 

Garden, to play a round of golf, or, for fans of natural cook-

ing, there is still time for a visit to the Hiltl, europe’s first 

ever vegetarian restaurant, open since 1898. For those who 

prefer other flavours, there are plenty to choose from, with 

no lack of typical dishes: rösti (a dish made with grated 

potatoes), Zürigschnätzlets (veal in a creamy mushroom 

sauce), fondue, its famous cheeses and, of course, desserts 

featuring chocolate.

By way, not of a «farewell», but of a «see you soon», we 

head off by boat across the lake, to the picturesque villages 

and towns at the foot of vineyards and orchards, to beach-

es and mountains, leaving behind the unforgettable taste 

of a city of snow and chocolate...
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le K2
Opulência nas Montanhas 

Opulence in the Mountains
TeXTO TeXT esTela aTaíDe \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy The leaDiNG hOTels OF The wOrlD, lTD. / le K2

iNsPiriNG PlaCes
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é em courchevel 1850, umas das cidades francesas que 

formam a maior área de ski do mundo, que descobrimos 

este resort composto por 29 quartos e suítes e cinco luxu-

osos chalets, onde cada noite é transformada em precio-

sos momentos de paz e relaxamento. 

apostando numa combinação sui generis entre madeira 

trabalhada ao estilo alpino e detalhes em bronze que evo-

cam os distantes Himalaias, os quartos e suítes envolvem 

in courchevel 1850, one of the French towns that form 

the world’s largest skiing area, we find this resort made 

up of 29 rooms and suites and five luxury chalets, where 

every night is transformed into precious moments of pe-

ace and relaxation.

Focusing on a unique combination of alpine style wood 

and bronze detailing evoking the distant Himalayas, the 

rooms and suites cosily envelop guests in warm coloured 

fabrics and discreet luxury details.

calorosamente os seus convidados em tecidos de tons 

quentes e detalhes discretamente luxuosos. 

Nos cinco exclusivos chalets é possível concretizar o  

sonho de se sentir em casa enquanto se desfruta dos  

serviços de um hotel de luxo. colocando exclusivamente 

à disposição dos seus ocupantes um mordomo, governan-

tas e um chef, os chalets aliam um serviço personalizado à 

máxima comodidade, estando apetrechados com piscina 

in the five exclusive chalets you can live the dream of 

feeling right at home while enjoying the services of a lu-

xury hotel. placing a butler, housekeeper and chef at the 

exclusive disposal of their occupants, the chalets blend 

personalised service with the height in comfort, and are 

equipped with a swimming pool with home cinema, a lar-

ge lounge with fireplace, TV room, dining room, a fitted ki-

tchen, a ski room and a lift. 
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com home cinema, salão com lareira, sala de TV, sala de 

jantar, cozinha equipada e sala de ski e elevador.

com as melhores pistas de ski do mundo à sua porta, os 

hóspedes do Le K2 têm ainda à sua disposição diversas 

opções de entretenimento e lazer. depois de um dia nas 

pistas, o Goji Spa by La prairie disponibiliza uma ampla 

gama de terapias exclusivas, nomeadamente o famoso 

tratamento facial à base de caviar do programa The Art of 

Beauty, descrito como a mais luxuosa experiência de spa. 

Quando decidirem ceder aos prazeres da gula, Le  

Kintessence deve ser o eleito. Galardoado com uma estrela  

michelin em fevereiro de 2013, o restaurante é um paraíso 

íntimo dedicado à haute cuisine onde o chef Nicolas Sale 

revela pratos cuidadosamente preparados com criati- 

vidade. para pequenos-almoços ou brunchs, o Le Black  

pyramid apresenta buffets inventivos com uma grande 

variedade de delícias doces e salgadas.

With the world’s best ski runs on their doorstep, guests 

staying at Le K2 also have various entertainment and lei-

sure options at their disposal. after a day on the pistes, the 

Goji Spa by La prairie offers a wide range of exclusive the-

rapies, including the famous caviar-based facial treatment 

within The Art of Beauty programme, described as the 

most luxurious spa experience.

When food comes to mind, Le Kintessence is the right 

choice. awarded a michelin star in February 2013, the res-

taurant is a cosy idyll dedicated to haute cuisine in which 

chef Nicolas Sale reveals carefully and creatively prepared 

dishes. For breakfasts or brunches, Le Black pyramid pre-

sents inventive buffets with a large variety of sweet and 

savoury treats.

For spending time together with friends, Le Winston 

Klub is a great choice. This sophisticated and calming cigar 

lounge boasts a unique selection of drinks and cigars from 
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para um momento de convívio com os amigos, a suges-

tão recai no Le Winston Klub, um cigar lounge de atmos- 

fera calma e requintada, dono de uma seleção única de be-

bidas e charutos de todo o mundo. Se preferir, pode apre-

ciar junto à lareira os cocktails inspiradores do bar Le 8611 

ou descobrir o Le K’baret, um local único que pode ser com-

pletamente convertido em cinema, discoteca ou teatro.

pensando nos mais jovens, o Le K2 criou a Kids Zone, 

onde crianças e adolescentes podem usufruir de videojo- 

gos, workshops e uma pista de dança interativa, entre ou-

tras atividades pensadas para que toda a família possa 

desfrutar plenamente da sua passagem por este refúgio 

nas montanhas. 

around the globe. alternatively, you can enjoy an inspiring 

fireside cocktail at Le 8611 bar, or discover Le K’baret, a 

unique venue, which can be fully converted into a cinema, 

nightclub or theatre.

With youngsters in mind, Le K2 has created the Kids 

Zone, where children and adolescents can have fun with 

video games, workshops and an interactive dance floor, 

among other activities designed so that the whole family 

can enjoy a stay in this mountain refuge to the full.   

ananda in the 
hiMalaYas 

Tempo para a Alma \\Time for the Soul
TeXTO TeXT esTela aTaíDe \\ FOTOGraFia  PhOTOGraPhy  aNaNDa iN The hiMalayas

healTh  wellNess

é aninhado no sopé dos Himalaias, envolto em névoas 

sagradas, que descobrimos este fascinante spa. Situado 

em Narendra Nagar, Índia, perto das cidades de Haridwar 

e rishikesh, o ananda in the Himalayas recorre aos ensi-

namentos de ayurveda, Yôga e Vedanta para guiar os seus 

convidados na procura pelo equilíbrio físico e mental.

Nestled in the foothills of the Himalayas, shrouded 

in sacred mist, we find this fascinating spa. Located in  

Narendra Nagar, india, close to the cities of Haridwar and 

rishikesh, the ananda in the Himalayas uses the teach-

ings of ayurveda, Yoga and Vedanta to guide its guests in 

the quest for physical and mental balance.
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once the residence of the maharajah of Tehri-Garhwal, 

today this mystical property houses one of the world’s 

most amazing spas, a retreat for anyone who arrives here 

in search of peace and harmony. enjoying a stunning lo-

cation, this peaceful retreat invites its guests to change 

their lifestyle, combining the principles of ayurveda, Yoga 

and Vedanta with the best international experiences in  

well being.

em tempos residência do marajá de Tehri-Garhwal, hoje 

esta mística propriedade acolhe um dos mais deslum-

brantes spas do mundo, um retiro para aqueles que aqui 

chegam em busca de paz e harmonia. dono de uma loca-

lização surpreendente, este pacífico retiro convida os seus 

visitantes a alterar o seu estilo de vida combinando os 

princípios de ayurveda, Yôga e Vedanta com as melhores 

experiências internacionais de bem-estar. 
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com mais de 80 tratamentos corporais e de beleza dis-

poníveis, o ananda oferece programas personalizados de 

terapias e atividades, minuciosamente pensados para sa-

tisfazer as necessidades individuais de cada convidado. 

Nas 24 salas de tratamento existentes, uma ampla equipa 

de especialistas, entre médicos ocidentais e ayurveda, te-

rapeutas de spa e nutricionistas, trabalham para conduzir 

cada indivíduo rumo a um estilo de vida mais saudável e 

equilibrado. Seguindo a crença hindu de que não existe 

divisão entre corpo e alma, que são um só, todos os tra-

tamentos deste espaço têm uma visão holística: quando 

a mente é cuidada, o corpo é embelezado e quando este é 

revitalizado, a mente colhe benefícios.  

cercado pela exuberante paisagem indiana, cada ini- 

ciativa do ananda proporciona relaxamento e bem-estar 

recorrendo a uma conjugação única de conhecimentos tra-

dicionais com experiências contemporâneas. embalados 

 pelo som dos bambus dançando ao sabor da brisa, os seus 

convidados deixam-se absorver pela tranquilidade des-

te refúgio, alcançando a tão desejada harmonia entre os  

reinos mental e físico. 

With more than 80 body and beauty treatments avail-

able, the ananda offers personalised therapy and activ-

ity programmes, meticulously designed to satisfy the 

individual requirements of every guest. a large team of 

specialists, including western and ayurveda physicians, 

spa therapists and nutritionists, work in the 24 treatment 

rooms to guide each individual towards a more healthy and 

balanced lifestyle. Following the Hindu belief that there is 

no division between body and soul, as they are one, every 

treatment in this spa is viewed holistically: while the mind 

is cared for, the body is embellished and when the body is 

revitalised, the mind reaps the benefits.

Surrounded by the lush indian landscape, every initiative 

of the ananda provides relaxation and wellbeing, using 

a unique combination of traditional knowledge and con-

temporary experiences. Soothed by the sound of bamboo 

dancing in the breeze, guests give in to the peacefulness of 

this refuge, soaking it up and achieving the much hoped-

for harmony between the mental and physical realms.
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healTh  wellNess

Humberto Barbosa foi a Luanda inaugurar a primeira  

clínica do Tempo, num processo de internacionalização 

que promete continuar. o sucesso de um conceito que 

une a saúde à beleza, passando pelo antienvelhecimento  

e a longevidade.

Humberto Barbosa was in Luanda to open the first clínica 

do Tempo in a process of internationalisation set to con-

tinue. The success of a concept that combines health with 

beauty, and includes anti-aging and longevity.

Foi no passado dia 1 de dezembro que o famoso espe-

cialista português inaugurou a primeira unidade do seu 

conceito clínica do Tempo em Luanda, na zona nobre de 

Talatona. angola foi o primeiro país escolhido para a in- 

ternacionalização da clínica de Humberto Barbosa.

a pré-inauguração das instalações da clínica do Tempo 

de Talatona foi feita pelo ministro da Saúde angolano, José  

Van-duném, com a presença do ministro dos Transportes, 

augusto Tomás, e de diversos membros do governo angolano. 

após a inauguração oficial, teve lugar um cocktail de 

inauguração, que decorreu no Hotel de convenções de 

Talatona, com a presença de inúmeras figuras de todos os 

quadrantes da vida social de Luanda, do mundo das artes, 

da cultura, da política e da Sociedade, contando com cer-

ca de 300 ilustres para assistir à palestra do fundador do 

conceito da clínica do Tempo, Humberto Barbosa. Nesta 

dissertação, o especialista falou sobre Nutrição e Longevi- 

dade e apresentou em antestreia mundial as grandes 

inovações da clínica do Tempo para 2014: o Body Sec, o 

Liposhaper REV e a Emulsão do Tempo.

The famous portuguese specialist opened the first clinic 

of his clínica do Tempo concept in Luanda on december 

01, in the exclusive Talatona neighbourhood. angola was  

the first country chosen for the internationalisation of 

Humberto Barbosa’s clinic.

The preview opening of the clínica do Tempo de Talatona 

facilities was made by angolan minister for Health José 

Van-duném, in the presence of the minister for Transport, 

augusto Tomás, and of various members of the angolan 

government.

Following the official opening, a cocktail party was held 

in the Hotel de convenções de Talatona, with a host of 

names attending from all areas of Luanda’s social life, from 

the world of arts, culture, politics and society, in a total of 

some 300 important guests present to listen to the speech 

given by the founder of the clínica do Tempo concept, 

Humberto Barbosa. in this address, the specialist spoke on 

nutrition and longevity and presented in a world first the 

latest great innovations from clínica do Tempo for 2014: the 

Body Sec, the Liposhaper REV and the Emulsão do Tempo.

«A saúde, a beleza e a 
longevidade devem ser património 

universal» \\ «Health, beauty 
and longevity should be universal 

heritage» 

* humberto e Gabriela Barbosa com o Ministro da saúde, josé Van-Dúnem, e o Ministro dos Transportes, augusto Tomás, com a mulher Delfina Cumandada \\ humberto and Gabriela Barbosa 
with the Minister for health, josé Van-Dúnem, and the Minister for Transport, augusto Tomás, with his wife Delfina Cumandada
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Contactos \\ Contacts:  
+351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

«é uma pequena revolução que acontece na clínica do 

tempo», explica Humberto Barbosa. «um dos grandes 

problemas com que muita gente se debate, e uma questão 

que afeta fortemente a segurança e autoestima das pes- 

soas, é o excesso de transpiração. o desconforto passa 

pelo aspeto e pelo odor e já há algum tempo andava a ava-

liar as tecnologias mundiais disponíveis para tratar este 

problema. Foi este interesse que levou à criação do Body 

Sec, um tratamento exclusivo, inovador e revolucionário 

que termina com o problema do excesso de transpiração 

em diversas zonas do corpo, como axilas, mãos e pés. é um 

tratamento que reduz a ação das glândulas sudoríparas, 

eliminando permanente os efeitos negativos do suor como 

o odor e a transpiração em excesso».

o novo tratamento vai estar disponível simultaneamen-

te em portugal e em angola, conjuntamente com a nova 

tecnologia do Liposhaper, desta vez o processo REV, a 

nova lipoaspiração não-invasiva.

«existem algumas vantagens significativas nesta nova 

tecnologia, comparativamente com o Liposhaper MAX», 

indica o especialista em Longevidade. «o Liposhaper REV 

permite tratar maiores quantidades de gordura em menos 

de metade do tempo, sendo ainda mais confortável para o 

cliente, que não sente absolutamente nenhum incómo-

do durante todo o processo. Queremos estar sempre na 

vanguarda e ter sempre as mais recentes tecnologias, pois 

só assim é possível manter elevados padrões de qualidade e 

servir eficientemente os nossos clientes de todo o mundo».

Luanda também foi palco da apresentação do mais ex-

clusivo produto da clínica do Tempo, tão exclusivo que só 

pode ser adquirido através de inscrição prévia. Trata-se 

de um creme antienvelhecimento, que Humberto Barbosa 

arrisca considerar «provavelmente o melhor creme do 

mundo», nascido pela mão do centro de investigação 

ortomolecular e Nutrigenética da clínica do Tempo, con-

cebido à base de ouro de 24K, a rara orquídea branca, geleia 

real e seda.

«it is a minor revolution taking place in the clínica do 

Tempo,» Humberto Barbosa explains. «one of the great 

problems many people are talking about, and an issue that 

strongly affects the security and self esteem of people, is 

excess transpiration. discomfort is caused by how it looks 

and its odour, and for some time i have been assessing the 

technologies available around the world for treating this 

problem. it was this interest that led to the creation of Body 

Sec, an exclusive, innovative and revolutionary treatment 

that puts an end to the problem of excess perspiration in 

various parts of the body, such as the underarms, hands 

and feet. it is a treatment that reduces the action of the 

sweat glands, permanently removing the negative effects 

of sweating, such as the odour and excess transpiration.»

The new treatment will be available at the same time 

in portugal and in angola, together with the new technol-

ogy of Liposhaper, this time with the REV process, the new 

non-invasive liposuction.

«There are some major advantages in this new technol-

ogy, in comparison to the Liposhaper MAX,» the longev-

ity specialist explains. «The Liposhaper REV allows the 

treatment of larger amounts of fat in less than half the 

time, making it even more comfortable for the client, who 

feels absolutely no discomfort during the entire process. 

We want to always be at the cutting edge and to always 

have the very latest technologies, because only then can 

we keep up the high quality standards and efficiently serve 

our clients from around the globe.»

Luanda was also used for the presentation of the clínica 

do Tempo’s most exclusive product, so exclusive that it can 

only be purchased on prior application. We’re talking about 

an anti-ageing cream, which Humberto Barbosa dares to 

consider as «probably the best cream in the world», for-

mulated in the orthomolecular and Nutrigenetics re-

search centre of the clínica do Tempo, and featuring in-

gredients such as 24-carat gold, the rare white orchid, royal 

jelly and silk.

«Tudo começou há cinco anos, na celebração dos meus 

25 anos de carreira, com o desafio que uma jornalista me 

lançou de criar o melhor creme do mundo. cinco anos 

depois penso que o desafio foi cumprido e o objetivo al-

cançado com o lançamento da Emulsão do Tempo, um 

exclusivíssimo creme antienvelhecimento. é uma fórmula 

antidegenerativa inédita que atua em simultâneo nas duas 

camadas superficiais da pele, contribuindo conjuntamente 

para a renovação celular intensa e para a ativação das fi-

bras de colagéneo e elastina», elucida Humberto Barbosa. 

«este creme demorou cinco anos a desenvolver, faz parte 

da nossa cosmética ortomolecular, mas só pode ser fabri-

cado em moldes exclusivos porque os seus ingredientes 

são francamente caros e restritos».

com a abertura desta primeira unidade extrafronteiras o 

especialista português confessa que durante 2014 devem 

ser abertas pelo menos mais duas unidades internacio-

nais, mas por enquanto ainda não revela mais pormenores 

sobre as suas localizações.

 

«it all began five years ago, when i was celebrating 25 

years of career, with the challenge made by journalist to 

create the best cream in the world. Five years later i believe 

that the challenge has been met and the goal achieved 

with the launch of the Emulsão do Tempo, a highly exclu-

sive anti-ageing cream. it is a unique anti-degenerative 

formula, which acts at the same time on the two surface 

layers of the skin, contributing both to intense cellular 

renovation and to the activation of collagen and elastin fi-

bres,» Humberto Barbosa explains. «This cream took five 

years to develop; it is part of our orthomolecular cosmet-

ics, but can only be made in exclusive casts, because its in-

gredients are genuinely expensive and restricted.»

With the opening of this first overseas clinic, the portu-

guese specialist confesses that during 2014 at least two 

further international clinics will open, but as yet declines 

from revealing their exact locations.   

* inês Martins e \\ and Mariana Tomás 

* emília silva, juracia arlete, Tatiana Barros e \\ and hortênsio andrade

* alguns dos elementos da Clínica do Tempo, de Portugal e de angola \\ some of the staff from 
the Clínica do Tempo, in Portugal and angola

* humberto Barbosa com dois nutricionistas da Clínica do Tempo de Talatona, william Figueira e 
Marlene ruivo \\ humberto Barbosa with two nutritionists from the Clínica do Tempo de Talatona, 
william Figueira and Marlene ruivo

* O casal Barbosa com os atores Grace Mendes e Freddy Costa \\ The Barbosas with actors 
Grace Mendes and Freddy Costa
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«a cozinha é um fragmento do universo num prato», 

disse, um dia, Heinz Beck. desmistifique-se, porém, que as 

criações dos grandes chefs se resumem a pedaços de ma-

téria combinados de forma imaginativa. São mais do que 

isso. São arte. e porque o cosmos também se faz de astros, 

tornam-se estrelas os que encontram na culinária o seu 

talento – proporcionando inolvidáveis viagens sensoriais 

a quem tem o prazer de degustar o resultado dos seus  

inventos –, mas são também estelas, as michelin, que os 

distinguem e lhes dão um lugar de destaque no competiti-

vo círculo da gastronomia mundial. 

«cooking is a fragment of the universe on a dish,» Heinz 

Beck once said. He debunks, however, that the creations of 

great chefs are just a bits of food imaginatively put toge-

ther. They are more than this. They are art. and because the 

cosmos is also made of stars, those who find their talent 

in the culinary arts become stars – providing unforgettable 

voyages through the senses to anyone who has the plea-

sure of tasting the results of their inventions –, but stars, 

michelin ones, are also what set them apart and ensu-

re them a prominent position in the competitive circle of 

world gastronomy. 

international 
gourMet FestiVal

Uma Constelação de Estrelas Michelin
A Constellation of Michelin Stars

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy VasCO CéliO

sUPreMe FlaVOUrs
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oriundos do seio desta refinada constelação, foram 47 os 

chefs que rumaram ao Vila Joya, fazendo do algarve, e de 

portugal, por 12 dias, o epicentro de um explosivo Big Bang 

gastronómico que detonou o melhor da alta cozinha inter-

nacional. entre 7 e 17 de novembro de 2013, a sétima edição 

do international Gourmet Festival, «a mais bem sucedida 

até à data» nas palavras de Gebhard Schachermayer,  

administrador executivo do 

evento, recebeu 1403 convi-

dados que se deliciaram com 

mais de uma centena de pra-

tos (126 precisamente), na sua 

maioria saídos da cozinha de 

dieter Koschina, chef do Vila 

Joya. o anfitrião partilhou-

-a, todavia, com um conjunto 

de prodigiosos chefs nacio-

nais e internacionais que so-

mam mais de 60 estrelas michelin. Joan roca, Heinz Beck, 

Tsuyoshi murakami, José avillez, Benoît Sinthon, Vitor  

matos, Hans Neuner, Björn Frantzén, Jonnie Boer, Quique 

dacosta, pascal Barbot, Klaus erfort ou david Thompson 

são apenas alguns dos nomes emersos dos quatro cantos 

do globo, cujas surpreendentes criações regozijaram as 

papilas gustativas dos expectantes provadores.

arriving from the heart of this gourmet galaxy, 47 chefs 

made their way to Vila Joya, turning the algarve and  

portugal, for 12 days, into the epicentre of an explosive 

gastronomic Big Bang, detonating the best in internatio-

nal haute cuisine. Between November 07 and 17, 2013, the 

seventh edition of the international Gourmet Festival, «the 

most successful so far» in the words of Gebhard Scha-

chermayer, executive director 

of the event, welcomed 1403 

guests, who delighted in more 

than a hundred dishes (126 

to be precise), the majority of 

which came from the kitchen 

of dieter Koschina, Vila Joya’s 

chef. The host did share it 

though with a line-up of pro-

digious national and interna-

tional chefs, together amoun-

ting more than 60 michelin stars. Joan roca, Heinz Beck, 

Tsuyoshi murakami, José avillez, Benoît Sinthon, Vitor  

matos, Hans Neuner, Björn Frantzén, Jonnie Boer, Quique 

dacosta, pascal Barbot, Klaus erfort or david Thompson 

are just some of the names coming from the four corners 

of the globe, whose astounding creations delighted the 

taste buds of the expectant mouths.

A 7.ª edição do festival reuniu no 
Algarve 47 chefs que somam mais 

de 60 estrelas Michelin.\\ 
The 7th edition of the festival 
brought together 47 chefs in 

the Algarve, with more than 60 
Michelin stars between them. 
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aos jantares que tornaram deliciosamente inesquecíveis 

as noites deste festival (apoiado por marcas como BmW, 

Hugo Boss, dom pérignon, entre outras), juntaram-se os 

melhores vinhos portugueses e estrangeiros, cooking  

demos e demais eventos paralelos que saltaram as fron- 

teiras do Vila Joya. «alargar o festival a outras propriedades 

do algarve e alentejo foi uma excelente estratégia e muito 

inovadora», salienta Gebhard Schachermayer. resta-nos 

aguardar, apetitosamente, pela oitava edição.

The dinners that made the evenings of this festival 

(sponsored by brands such as BmW, Hugo Boss, dom  

pérignon among others) deliciously unforgettable were 

joined by the finest portuguese and foreign wines, cooking 

demos and other parallel events that went beyond the 

confines of Vila Joya. «expanding the festival to other 

properties in the algarve and the alentejo was an excel-

lent strategy and very innovative,» explains Gebhard  

Schachermayer. all that remains is for us to wait, our mou-

ths watering, for the eighth edition.

OPiNiãO \\ OPiNiON

a transpiração é um processo normal de limpeza e de  

arrefecimento corporal. Geralmente está dependente da 

temperatura interna (como nos casos de febre), da tempe-

ratura externa (ambiente), mas também de estimulação 

nervosa, como é o caso de pessoas que transpiram devido 

a stress ou emoções.

a transpiração é água com sais minerais e alguma  

percentagem de toxinas, libertada através dos poros  

da pele e produzida por glândulas específicas: as glân- 

dulas sudoríparas. 

um dos problemas do suor é o seu odor, por vezes intenso 

e desagradável. o excesso de transpiração é outra situação 

que inibe muitas pessoas e lhes retira qualidade de vida. 

este problema pode tornar-se grave e prejudicar inclusive 

a vida social. chama-se hiperidrose, é a transpiração ex-

cessiva e pode afetar diversas partes do corpo, sendo as 

mais comuns as axilas, mãos e pés.

a hiperidrose é mais comum do que se possa pensar, atin-

gindo muitas pessoas, algumas de tal forma que cria estados 

de embaraço e complexos. Nos casos mais intensos pode 

mesmo ser considerada uma leve doença. a vergonha é 

um sentimento comum nas pessoas com hiperidrose.

este problema pode ser provocado por uma simples  

predisposição física, mas também por estados de stress, 

ansiedade, emoção, fadiga, medo, qualquer choque psi-

coafetivo, como um encontro social, por exemplo, ou  

até mesmo pelo próprio receio de começar a transpirar  

excessivamente.

até agora só era possível controlar o excesso de trans- 

piração através de cirurgia ou de injeções de botox. Foram 

cinco anos de busca por uma tecnologia que permitisse 

controlar a hiperidrose sem intervenção cirúrgica e agora, 

finalmente, nasceu o Body Sec, o método não-invasivo que 

permite desativar as glândulas sudoríparas, terminando 

com o excesso de transpiração. isto é conseguido com 

uma sessão de 20 minutos, desativando grande parte des-

sas glândulas sem cortes, sem anestesia e sem tempo de 

recuperação. o método baseia-se em energia seletiva fo-

calizada para uma desativação eficaz das glândulas sudo-

ríparas, quer as mais superficiais, quer as mais profundas, 

através de radiofrequência específica.

Quando a Transpiração nos Incomoda

perspiration is a normal process for cleansing and cooling 

the body. in general it is dependent on the body’s tempera-

ture (as in the case of fever), on the external temperature 

(environment), but also on nervous stimulation, as is the 

case with people perspiring because of stress or emotions.

perspiration is water with mineral salts and a certain per-

centage of toxins, released through the skin’s pores and 

produced by specific glands: the sudoriparous glands. one 

of the problems of sweat is its odour, which is often intense 

and unpleasant. excess perspiration is another situation 

that inhibits many people, reducing their quality of life. 

This problem can become serious and even damage social 

life. its name is hyperhidrosis or excessive perspiration and 

it can affect various parts of the body, with the underarms, 

hands and feet the most common.

Hyperhidrosis is more common than you would think, af-

fecting many people, some to such an extent that it causes 

embarrassment and complexes. in the most intense cases 

it can even be considered a light illness. Shame is a com-

mon feeling in people suffering from hyperhidrosis.

This problem can be caused by a simple physical predis-

position, but also by states of stress, anxiety, emotion,  

fatigue, fear, any mental shock, such as a social en- 

counter, for example, or also even the fear itself of starting 

to sweat excessively.

until now it has only been possible to control excess per-

spiration through surgery or Botox injections. it took five 

years of looking for a technology that allows hyperhidro-

sis to be controlled without surgical intervention and now, 

finally, Body Sec has arrived, the non-invasive method 

that allows the sweat glands to be deactivated, and ex-

cessive transpiration to become a thing of the past. This is 

achieved with one 20-minute session, deactivating a large 

number of these glands without incision, without anaes-

thetics and with no recovery time. The method is based on 

focalised, selective energy for an effective deactivation of 

the sudoriparous glands, whether those near the surface 

or deeper ones, through a specific radio frequency.

When Perspiring is a Pain

+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

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



the london edition Despertar o Paladar \\ Arousing the Palate 

TeXTO TeXT esTela aTaíDe  \\ FOTOGraFia  PhOTOGraPhy  NiKOlas KOeNiG
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around the long, dark walnut table to savour the gastrono-

mic gems concocted by chef atherton.

The leading light in the Lobby Bar is the talented davide 

Segat, in charge of amazing visitors with imaginative co-

cktails, such as the Edition Shrub and the Hoax Martini, 

while in the punch room everything revolves around a 

punch bowl. inspired by the private London clubs of the 19th 

century, as the name suggests the main drink in this bar is 

punch. once they have chosen one of the eight carefully 

created punches, guests can share a bowl of punch, while 

music transports them on notes of blues and vintage soul, 

instilling the need to return again and again to the seducti-

ve flavours of The London edition. 

acolhedor e intimista onde até 14 convidados se po-

dem reunir em torno da longa mesa em nogueira escura  

para saborear as joias gastronómicas imaginadas pelo 

chef atherton. 

Já no Lobby Bar, a estrela principal é o talentoso davide 

Segat, responsável por surpreender os visitantes com ima-

ginativos cocktails como o Edition Shrub e o Hoax Martini, 

e no punch room tudo se desenrola em torno de uma taça 

de ponche. inspirado nos clubes privados londrinos do sé-

culo XiX, este bar tem, como o próprio nome sugere, o pon-

che como bebida principal. depois de optarem por um dos 

oito ponches cuidadosamente criados, os convidados po-

dem dividir uma punch Bowl enquanto a música os trans-

porta pelas notas dos blues e do vintage soul, plantando a 

necessidade de um constante regresso aos sabores sedu-

tores do The London edition. 

Housed in an emblematic building in the heart of  

Fitzrovia, one of London’s most interesting neighbourhoo-

ds, The London edition hotel masterfully combines per-

sonalised service with design excellence. With its most 

incontrovertible attraction the flavours it offers, the hotel 

draws in the most discerning of palates, who surrender to 

the sumptuous dishes of the Berners Tavern and the in-

ventive drinks of the Lobby Bar and of the punch room.

under the guidance of chef Jason atherton, already the 

bearer of a michelin star, the Berners Tavern delights the 

senses of its guests with a contemporary British menu in 

which the finest ingredients from the British isles are com-

bined in simple yet highly elegant dishes that turn each 

meal into a special moment. in addition to the distinctive 

main room, the restaurant also has a private dining room, 

a warm, cosy space where up to 14 guests can assemble 

acomodado num emblemático edifício no coração de 

Fitzrovia, um dos mais interessantes bairros londrinos, o 

hotel The London edition combina com mestria serviço 

personalizado e design de excelência. Tendo nos sabores 

que oferece um dos seus argumentos mais irrefutáveis, o 

hotel atrai os palatos mais exigentes, que se rendem aos 

pratos sumptuosos do Berners Tavern e às bebidas inven-

tivas do Lobby Bar e do punch room.

Sob a batuta do chef Jason atherton, já galardoado com 

uma estrela michelin, o Berners Tavern delicia os sentidos 

dos seus convidados com um menu britânico contemporâ-

neo, no qual os melhores ingredientes das ilhas Britânicas 

são confecionados em pratos simples, mas profundamen-

te elegantes que tornam cada refeição num momento 

especial. além do distinto espaço principal, o restaurante 

disponibiliza ainda uma sala de jantar privativa, um espaço 
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e. guigal
Néctares do Ródano

Nectar from the Rhône 
TeXTO TeXT esTela aTaíDe \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy e. GUiGal

é em 1946 que se escrevem as primeiras linhas da his- 

tória da e. Guigal, produtora de vinhos considerada a re-

ferência suprema da região francesa côtes-du-rhône e a 

que mais vezes mereceu a pontuação máxima – 100 pon-

tos – do crítico norte-americano robert parker.

Fundada por etienne Guigal, a empresa com sede no  

emblemático château d’ampuis, junto ao rio ródano,  

recorre às denominações côte-rôtie, condrieu, Saint-

-Joseph, Hermitage e crozes-Hermitage para produzir 

vinhos majestosos que refletem a história e a alma da  

família Guigal. 

The first lines in the history of e. Guigal, considered the 

stand-out winemaker of the French region of côtes-du-

rhône, having been awarded the maximum score – 100 

points – by american critic robert parker on more than one 

occasion, were written in 1946.

Founded by etienne Guigal, the company based in the em-

blematic château d’ampuis, next to the river rhône, has 

vineyards in the appellations côte-rôtie, condrieu, Saint- 

Joseph, Hermitage and crozes-Hermitage, to produce majes-

tic wines that reflect the history and soul of the Guigal family.

sUPreMe FlaVOUrs
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atualmente conduzida pelas mãos de marcel e philippe, 

respetivamente filho e neto de etienne, a e. Guigal trilhou 

o seu percurso privilegiando envelhecimentos prolonga-

dos, de modo a integrar os taninos e criar vinhos elegantes  

e complexos. 

rejeitando a utilização de quaisquer químicos e orien-

tando a sua viticultura para a preservação das vinhas a 

longo prazo, os padrões de excelência impostos pelo pro-

dutor francês à seleção e processos de vinificação permi-

tiram criar néctares de sabores únicos que colocam côtes-

-du-rhône entre as regiões mais cobiçadas do mundo.

currently run by marcel and philippe, etienne’s son and 

grandson respectively, e. Guigal has trodden a path favouring 

extensive aging, so as to integrate tannins and create elegant 

and complex wines.

rejecting the use of any chemicals and focusing on the 

long term preservation of vines in its winegrowing, the stand-

ards of excellence in selection and winemaking processes 

imposed by the French producer allow the creation of unique 

flavoured wines, placing the côtes-du-rhône among the 

most respected wine regions in the world. depois de um percurso de sucesso como estilista, o por-

tuguês Nuno Baltazar adicionou uma linha de óculos de 

sol e de vista ao seu portefólio. criada em parceria com o 

grupo Óticas ocr, a Nuno Baltazar Eyewear representa 

uma extensão do universo do designer e uma evolução 

natural do trabalho por si desenvolvido no segmen-

to dos acessórios, que representam um complemento  

imprescindível das suas coleções de moda. 

inicialmente distribuída em pontos de venda em Lisboa 

e porto, a linha ótica de Nuno Baltazar aposta em aceta-

tos de qualidade e na mais-valia do fabrico manual. 

Following a successful career as a fashion designer, 

portugal’s Nuno Baltazar has added a range of sunglas-

ses and eyewear to his portfolio. created in partnership 

with the Óticas ocr group, the Nuno Baltazar Eyewear 

collection represents an extension of the designer’s uni-

verse and a natural evolution of the work developed by 

him in the accessories segment, which represent an es-

sential complement to his fashion collections.

initially distributed in sales outlets in Lisbon and  

oporto, the eyewear range from Nuno Baltazar features  

premium acetates and the quality that comes from 

being handmade.

nuno BalTaZar eYeWear 

\\sixth sense
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Foi há 15 anos que despertou a colaboração criativa entre 

a chopard e o Festival internacional de cinema de cannes, 

que desde então se unem para deslumbrar o mundo com 

sedutoras criações resplandecentes.

inspirando-se nas atrizes que em cada edição do festival 

encantam as passadeiras vermelhas, caroline Scheufele, 

copresidente e diretora artística da chopard, imaginou a 

coleção Red Carpet, uma declaração de amor em forma de 

pedras preciosas que se unem ao ouro para montar joias 

magnificentes e repletas de glamour. 

The creative collaboration between chopard and the can-

nes international Film Festival first came to life 15 years 

ago, and ever since they have joined forces to amaze the 

world with irresistibly resplendent creations.

Taking inspiration from the actresses gracing the red car-

pet at each edition of the festivals, caroline Scheufele, co-

-president and artistic director of chopard, has devised the 

Red Carpet collection, a love declaration in the form of pre-

cious stones, in combination with gold, to produce magni-

ficent jewellery, oozing with glamour. 

ChoPard

profundamente sensual, o enigmático Manifesto L’Elixir 

foi pensado para uma mulher orgulhosa dos seus sucessos  

e dona de uma audácia crescente que lhe conquista  

admiradores. 

profunda e enigmática, esta fragrância assenta numa base 

envolvente de caxemira, baunilha e ambroxan, libertando 

uma frescura sensual e crocante com as notas de cabeça em 

bergamota e tangerina. 

misteriosamente sedutor, o frasco que envolve o ousado Ma-

nifesto L’Elixir revela visualmente a sua profundidade e in-

tensidade olfativa, despertando imediatamente os sentidos. 

Highly sensual, the enigmatic Manifesto L’Elixir has 

been designed for a woman who is proud of her achieve-

ments and is endowed with boundless boldness that wins  

her admirers.

profound and enigmatic, this fragrance has a compelling 

base of cashmiran, vanilla and ambroxan, releasing a sen- 

sual and crisp freshness, with top notes of bergamot  

and tangerine.

mysteriously alluring, the bottle surrounding the daring 

Manifesto L’Elixir visually reveals its depth and perfumed 

intensity, immediately arousing the senses.

Ysl 

é pela lente do fotógrafo contemporâneo peter Lindbergh, 

mestre da fotografia a preto e branco, que descobrimos a 

coleção outono-inverno da porsche design.

a segunda linha apresentada pelo diretor criativo Thomas 

Steinbrueck, famoso pela sua elegância cool, teve como 

inspiração volumes geométricos e formas arquitetónicas, 

que se materializam em peças onde o preto é dominante. 

materiais nobres como pele de cordeiro premium conferem 

estrutura e apelo táctil a esta coleção profundamente ele-

gante, que reflete na perfeição a essência porsche design.

Through the lens of contemporary photographer peter 

Lindbergh, master of black and white photography, we dis-

cover the autumn-winter collection from porsche design.

The second range presented by creative director Thomas 

Steinbrueck, famous for his cool elegance, takes its inspi-

ration in geometric volumes and architectural forms, whi-

ch are materialised in pieces where black predominates.

Fine materials such as premium lambskin bring structure 

and touch appeal to this deeply elegant collection, which 

perfectly reflects the essence of porsche design.

PorsChe design 
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revelado recentemente, o Royal Black Caviar veio acres-

centar originalidade à família de relógios de luxo da York. 

desenvolvido pela marca de elite em parceria com a robber 

& Berking, o surpreendente modelo resulta da uma deslum-

brante combinação de materiais sublimes. No centro, a caixa 

de 44 mm de diâmetro em ouro branco de 18 quilates é  

decorada com diamantes negros, 53 no aro e sete na coroa, 

e a bracelete é feita da melhor pele de arraia indo-pacífica, 

cuja aparência singular se assemelha a ovas de caviar.  

apenas ao alcance de um reduzido número de afortunados, 

o Royal Black Caviar está limitado a uma edição de 99  

exemplares numerados.

recently unveiled, the Royal Black Caviar has added origi-

nality to the family of luxury watches from York. developed 

by the exclusive brand in partnership with robber & Berking 

this stunning model results from an astounding combina-

tion of sublime materials. in the centre, the 44-mm diameter 

18-carat white gold case is decorated with black diamon-

ds, 53 on the bezel and seven on the crown, and the strap is 

made of the finest indo-pacific stingray leather, which has 

the uncanny appearance of black caviar.

available to a very small number of lucky owners, the Royal 

Black Caviar is limited to an edition of 99 numbered units.

York

Tendo o universo da dança como inspiração, a coleção 

outono-inverno Nina ricci recorre à pureza e modéstia que 

caracterizam esta arte para criar silhuetas sofisticadas que 

evocam a graça sofisticada do bailarino clássico. 

remetendo em cada detalhe para os vestuários usados em 

palco pelos artistas, roupas, sapatos e acessórios assen- 

tam num jogo de contrastes de materiais, apostando 

em camadas de seda, plissados etéreos e enfeites deli- 

cados. resolutamente gráfica, a paleta de cores dança  

entre composições de nude, preto, branco pétala, rosa  

suave e vermelho.

Taking the universe of dance as inspiration, the Nini ricci 

autumn-winter collection resorts to the purity and modes-

ty that characterise this art to create sophisticated silhou-

ettes that evoke the elegant grace of the classic ballerina.

referring with every detail to clothing worn on stage by 

the artists, clothes, shoes and accessories follow a whirl 

of contrasting materials, focusing on layers of silk, ethe-

real pleats, and delicate trimming. resolutely graphic, the 

palette of colours dances between compositions in nude, 

black, petal white, soft pink and red.

nina riCCi
Carolina herrera 

para a coleção outono-inverno 2013, carolina Herrera 

teve a música como sua musa e, numa colaboração 

com o compositor Tom Hodge e o produtor Javier  

peral, encomendou uma partitura inspirada na  

«Sonata Kreutzer» de Beethoven. 

Tendo esta música, «capriccio for carolina», como 

banda sonora, a coleção encarna uma heroína valen- 

te, vestindo-a com cortes que definem a silhueta e 

dando-lhe toques dos anos 1940. acompanhando o 

crescendo da partitura, a paleta vai evoluindo de tons 

suaves como rosa quartzo para tonalidades de pe-

dras preciosas como rubi, safira e verde-esmeralda.

For the autumn-winter collection 2013, carolina 

Herrera’s muse was music and, in a collaboration 

with the composer Tom Hodge and producer Javier 

peral, she commissioned a score inspired by  

Beethoven’s «Sonata Kreutzer».

With this piece of music, «capriccio for carolina», as 

a soundtrack, the collection embodies a brave heroi-

ne, dressing her in cuts that define the silhouette and 

giving her a touch of the 1940s. accompanying the 

crescendo of the score, the palette evolves from soft 

hues such as quartz pink to the colours of precious 

stones such as ruby, sapphire and emerald green.
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MontblanC
Boutique de Charme

Charm Boutique
PUB

lUXUry  sTyle

Há mais de uma década que a boutique montblanc 

se tornou uma referência da avenida da Liberdade, em  

Lisboa, assumindo-se como o único espaço dedicado à 

marca em solo português.

2011 marcou, porém, uma nova etapa na história desta 

boutique, não tivesse o número 111 da prestigiada artéria 

comercial da capital portuguesa passado por uma notável 

renovação que espelha o compromisso da montblanc com 

o requinte e a sofisticação. estendendo-se por uma área 

total de 81 m2, a loja passou assim a contemplar, no primei-

ro piso, uma vip room, na qual os clientes são convidados 

The montblanc boutique has proved a highlight of 

Lisbon’s avenida da Liberdade for more than a decade, es-

tablishing itself as the only outlet dedicated to the brand 

on portuguese soil.

Yet 2011 marked a new chapter in the history of this bou-

tique, with number 111 on this prestigious shopping tho-

roughfare of the portuguese capital undergoing impressive 

refurbishment works, reflecting montblanc’s commitment 

to refinement and sophistication.

covering a total area of 81 sqm, the shop was thus en-

dowed with a Vip room, in which customers are invited 

a conhecer as mais exclusivas coleções de alta relojoaria,  

joalharia e escrita da marca, usufruindo simultanea- 

mente do serviço de excelência que sempre distinguiu  

a montblanc.

envolvidos pelo charme dos móveis azuis e pela pureza 

do cetim bege / dourado das paredes desta boutique, os 

clientes montblanc são desafiados a mergulhar num uni-

verso onírico abrilhantado por peças únicas que homena-

geiam a reputação da centenária marca internacional.

to view the brand’s most exclusive fine jewellery, watches 

and writing instruments, while at the same time enjoying 

the service excellence that has always set montblanc apart. 

Surrounded by the charm of blue furniture and by the 

purity of the golden beige satin of the walls of this bou-

tique, montblanc customers are challenged to immerse 

themselves in a dreamlike world enlivened by unique pie-

ces that pay tribute to the reputation of the century-old 

international brand. 

www.montblanc.com
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Limitado a cem unidades, o exclusivo Moser Perpetual 1 

Golden Edition representa a evolução do já especial Moser 

Perpetual 1, apresentado pela H. moser & cie em 2005 para 

assinalar o relançamento da marca a nível internacional. 

com diversos elementos interiores e exteriores em ouro de 

18 quilates, bracelete em pele de crocodilo, calendário per-

pétuo e vidro de safira, a edição especial Moser Perpetual 

1 Golden Edition sobe ainda mais a fasquia já de si elevada 

do modelo original, prometendo surpreender até os mais 

exigentes apreciadores de relojoaria exclusiva.

h. Moser & Cie 

Limited to one hundred units, the exclusive Moser Perpet-

ual 1 Golden Edition represents the evolution of the already 

special Moser Pepertual 1, presented by H. moser & cie in 

2005 to mark the re-launch of the brand on an internatio-

nal level.

With various interior and exterior elements in 18-carat 

gold, crocodile skin bracelet, perpetual calendar and sa-

pphire glass, the special edition Moser Perpetual 1 Golden 

Edition raises the bar on the already high standards of the 

original model, promising to amaze even the most discer-

ning connoisseurs of exclusive watches.

\\quintessenCe
muito mais do que uma caneta, a Caelograph é uma fer- 

ramenta de observação do céu, transportando os seus utili- 

zadores numa fascinante viagem personalizada pelo cosmos.

Único e distinto, o corpo da Caelograph tem em si repre-

sentadas as 51 constelações e 353 estrelas visíveis a partir 

do Hemisfério Norte, permitindo, graças a um engenhoso 

mecanismo, visualizar a sua posição a qualquer hora e em 

qualquer lugar.

disponível nas versões Alpha, Sirius e Zenith, a nova obra-

-prima da caran d’ache é apresentada numa distinta  

caixa, que inclui ainda um tinteiro e uma bússola. 

Caran d’aChe 

much more than a pen, the Caelograph is a tool for obser-

ving the sky, taking its users on a fascinating personalised 

voyage through the cosmos.

unique and distinctive, the barrel of the Caelograph fea-

tures on it the 51 constellations and 353 stars visible from 

the northern hemisphere, allowing you, thanks to an inge-

nious mechanism, to visualise the stars over your head at 

any time and at any place.

available in Alpha, Sirius and Zenith versions, the new 

masterpiece from caran d’ache is presented in a unique 

case, which also features an ink well and a compass. 
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desde 1934 a criar moda masculina, há muito 

que a canali se afirmou como uma opção de topo 

para cavalheiros que procuram roupa que, mais 

do que responder às suas necessidades, se ajus-

tem ao seu estilo de vida e à sua personalidade.

recorrendo às melhores matérias-primas ita-

lianas, a marca evidencia-se por criar alfaiataria 

refinada pelas mãos de artesãos que se dedicam 

a colocar em cada peça a sabedoria passada de 

geração em geração. em cada coleção, a canali 

apresenta vestuário discretamente elegante, 

que reflete os altos padrões de exigência dos  

seus clientes. 

creating men’s fashion since 1934, canali has 

long made its mark as a top choice for gentle-

men looking for clothing, which, more than me-

eting their needs, adapts to their lifestyle and  

their personality.

using the finest of italian prime materials, the 

brand stands out for producing refined tailo-

ring through the hands of craftsmen dedicated 

to bringing to every piece the knowhow passed 

from generation to generation. in every collec-

tion canali presents discreetly elegant menswe-

ar that reflects the high standards its custo- 

mers demand.

Canali

com sede em Florença e 100% manufaturada em  

itália, a Stefano ricci pensa cuidadosamente cada 

gravata, fato, camisa ou acessório em pele que sai 

dos seus ateliês, respeitando sempre as mais nobres 

tradições da fina alfaiataria italiana.

recorrendo a materiais meticulosamente selecio-

nados, para a coleção outono-inverno 2013-2014 a 

marca traduziu a elegância italiana em peças va-

liosas onde a suavidade da seda se encontra com a 

sumptuosidade da pele de crocodilo e onde os cortes 

exímios são enfatizados com acabamentos de quali-

dade e detalhes exclusivos.

Based in Florence and 100% made in italy, Stefano 

ricci meticulously conceives every tie, suit, shirt 

or leather accessory that leaves its studios, always  

respecting the most noble of traditions of fine  

italian tailoring.

using scrupulously selected materials, in its 2013-

2014 autumn-winter collection the brand interprets 

italian elegance in stunning pieces where the smoo-

thness of silk joins the sumptuousness of crocodile 

skin and where exemplary cuts are emphasised by 

quality finishing and exclusive detailing.

sTefano riCCi
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para celebrar os seus 375 anos, a Kopke lançou uma edição 

limitada e exclusiva de Kopke Porto Colheita 1940, esco-

lhendo esta colheita em particular por ser do ano em que 

foi formalmente reconhecida como a mais antiga casa de 

vinho do porto. 

Numerada e limitada a 375 garrafas, a edição Kopke 375 é 

engarrafada especialmente para a ocasião, sendo envolta 

por um estojo em madeira nobre de pau-santo forrado a 

pele preta com estampagens a ouro. No interior, o néctar 

exclusivo surpreende pela elegância pura, apresentando-

-se como a bebida ideal para brindar a uma história de 

quase quatro séculos.

To celebrate its 375 years, Kopke has launched a limi-

ted and exclusive edition of Kopke Porto Colheita 1940, 

choosing this vintage in particular for being from a year  

in which it was formally recognised as the oldest port  

wine producer.

Numbered and limited to 375 bottles, the Kopke 375 edition 

has been specially bottled for the occasion, and arrives in 

a fine guaiacum wood case lined with black leather with 

gold stamps. inside the bottle, the exclusive port stuns for 

its pure elegance, proving the ideal drink to toast a history 

covering almost four centuries.

koPke 375
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bMw série 4 
Cabrio

TeXTO TeXT esTela aTaíDe \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy BMw GrOUP

Elegância Versátil \\ Versatile Elegance

lUXUry       sTyle
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No mercado a partir de março de 2014, o novo BMW  

Série 4 Cabrio alia a incomparável sensação de conduzir 

um descapotável às vantagens de um tejadilho. 

com um design marcadamente desportivo, mas indis-

cutivelmente elegante, o novo modelo estará disponível 

com motor a gasolina ou a diesel, sendo possível optar por 

acabamentos SE, Sport, Luxury, Modern ou M Sport.

Garantindo conforto máximo, quando a capota é reba-

tida, operação que decorre em 20 segundos, condutor e 

passageiro são protegidos das correntes de ar a altas ve-

locidades pelo defletor de vento, que pode ser armazenado 

atrás dos bancos quando não está a ser utilizado. Nos dias 

mais frios, o novo sistema de aquecimento dos encostos 

de cabeça permite aquecer a zona do pescoço, tornando 

a condução sem capota mais agradável e a utilização do 

novo BMW Série 4 cabrio irresistível em qualquer estação 

do ano.

on the market from march, 2014, the new BMW 4 Series 

Convertible combines the incomparable sensation of dri-

ving a convertible with the advantages of a hardtop.

With a distinct sporty yet undeniably elegant design, the 

new model will be available with a petrol or diesel engine, 

and in SE, Sport, Luxury, Modern or M Sport finish options.

Guaranteeing maximum comfort when the roof is taken 

down, an operation that takes 20 seconds, driver and pas-

senger are protected from air currents at high speeds by 

the wind deflector, which can be stored behind the seat 

when not being used. on cooler days, the new headrest 

heating system ensures the neck area is heated, making 

driving with the top off more pleasant and the use of the 

new BMW 4 Series Convertible truly irresistible at any  

time of the year.
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TeXTO TeXT esTela aTaíDe \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy BUGaTTi

Legendário \\ Legendary

lUXUry  sTyle
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revelado recentemente, o elegante Bugatti Legend  

Edition «Jean Bugatti» é o segundo elemento da Les  

Légendes de Bugatti, série composta por seis edições es-

peciais do Bugatti Veyron, com as quais a marca pretende 

homenagear personalidades importantes da sua história.

esta edição recorda o filho mais velho de ettore Bugatti 

(fundador da marca), Jean Bugatti, famoso criador do im-

pressionante Type 57SC Atlantic, um dos carros mais caros 

e exclusivos de sempre.

o Type 57SC Atlantic no qual Jean Bugatti se deslocava, 

conhecido como La Voiture Noire, foi precisamente a fonte 

de inspiração para este modelo totalmente construído em 

fibra de carbono preta e com interiores forrados a couro em 

tons de bege e castanho.

À semelhança dos restantes modelos Les Légendes de 

Bugatti, o Bugatti Legend Edition «Jean Bugatti» está limi-

tado a três exclusivos exemplares.

recently unveiled, the elegant Bugatti Legend Edition 

«Jean Bugatti» is the second car in the Les Légendes de 

Bugatti series, comprised of six special editions of the  

Bugatti Veyron, with which the brand aims to pay tribute to 

leading figures in its history.

This edition recalls the eldest son of ettore Bugatti (the 

brand’s founder), Jean Bugatti, famous creator of the im-

pressive Type 57SC Atlantic, one of the most expensive 

and exclusive cars of all time.

The Type 57SC Atlantic, which Jean Bugatti drove, known 

as La Voiture Noire, was the exact source of inspiration for 

this model made entirely of black carbon fibre and with an 

interior upholstered in beige and brown leather. 

as with the other Les Légendes de Bugatti models, the 

Bugatti Legend Edition «Jean Bugatti» is limited to three 

exclusive units.
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hodgdon
liMo tender 

Elegante Intermediário \\ Elegant Go-between
TeXTO TeXT esTela aTaíDe \\ FOTOGraFia  PhOTOGraPhy  hODGDON yaChTs

construída com os mesmos padrões de exigência dos 

super iates Hodgdon, esta lancha de serviço foi pensada 

em colaboração com a michael peters Yacht design para 

oferecer a melhor relação possível entre estética e função. 

Sabendo que adquirir um super iate exige paixão e  

dedicação, é incontornável que a transição entre este e 

terra firme seja efetuada numa embarcação que ofereça 

graça e elegância. 

Soberbamente equipado com comodidades como o  

sistema de entretenimento de alta definição e climati- 

zação, o Hodgdon Limo Tender transporta confortavel-

mente até 12 passageiros em luxuosos bancos de pele.

Built to the same exacting standards as Hodgdon su-

per yachts, this launch has been designed in collaboration 

with michael peters Yacht design to ensure the best rela-

tionship possible between looks and function.

in the knowledge that purchasing a super yacht requires 

passion and dedication, there is no doubt that the journey 

between this and terra firma should take place in a vessel 

that boasts grace and elegance.

Beautifully equipped with features such as high de-

finition entertainment system and climate control, the  

Hodgdon Limo Tender comfortably carries up to 12 pas-

sengers on luxurious leather seating.

Sendo o exemplo perfeito do que a Hodgdon conse-

gue fazer a uma escala menor, este intermediário de 10,5 

metros permite que o proprietário e os seus convidados 

cheguem à marina numa lancha de serviço que partilha a 

opulência do seu super iate.

The perfect example of what Hodgdon is capable of on a 

smaller scale, this 10.5-metre go-between allows its owner 

and his guests to get to the marina in a launch that mirrors 

the opulence of his super yacht.   
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uma inteligente combinação entre arquitetura naval 

clássica e a mais recente tecnologia, o Galactica Star tem 

no casco de formato único o segredo do seu revolucio- 

nário desempenho.

idealizado pela Van oossanen Naval architects e apli- 

cado pela primeira vez pela Heesen Yachts neste iate de 

65 metros, o Fast Displacement Hull Form (FDHF) permi-

te que o Galactica Star tenha uma performance melhor do  

que qualquer outro da sua classe numa ampla gama de  

an intelligent combination between classic naval archi-

tecture and the latest in technology, the secret behind the 

Galactica Star’s revolutionary performance lies in its uni-

que shaped hull.

designed by Van oossanen Naval architects and used 

for the first time by Heesen Yachts in this 65-metre ya-

cht, the Fast Displacement Hull Form (FDHF) allows the  

Galactica Star to perform better than any other boat in its 

class, at a wide range of speeds. combining the efficiency 

galaCtiCa star
Surpreendentes Prestações 

Amazing Performances
TeXTO TeXT esTela aTaíDe \\ FOTOGraFia  PhOTOGraPhy  1 - jeFF BrOwN; 2, 3, 4, 5 - DaViD ChUrChill

lUXUry  sTyle
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velocidades. combinando a eficiência a baixas velocidades 

de um iate full-displacement com a velocidade máxima 

associada a uma embarcação semi-displacement, este 

inovador iate apresenta prestações inigualáveis.  

desenvolvidos pelo estúdio Bannenberg & rowell para 

acompanharem a excelência técnica da embarcação, os 

luxuosos interiores do Galactica Star recebem os passagei- 

ros em ambientes frescos e elegantes, que complementam 

com graciosidade os exteriores de linhas clean e contem-

porâneas. com quatro cabines no convés inferior, uma suí-

te vip no bridge deck e a master suite no convés principal, o 

Galactica Star acolhe confortavelmente até 12 convidados, 

que podem recorrer a diversas áreas de convívio interiores 

e exteriores para uma inesquecível experiência a bordo.

at low speeds of a full-displacement yacht with the top 

speed associated with a semi-displacement vessel, this 

innovative yacht reveals unrivalled performance levels.

developed by the Bannenberg & rowell design studio to 

match the technical excellence of the boat, the luxury in-

terior of the Galactica Star welcomes its passenger in fresh 

and elegant environments that gracefully complement 

the clean and contemporary lines of its exterior. With four 

cabins on the lower deck, a Vip suite on the bridge deck 

and the master suite on the main deck, the Galactica Star 

comfortably accommodates up to 12 guests, who can en-

joy the many indoor and outdoor social areas for an unfor-

gettable experience on board.  
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Audácia Nipónica \\ Japanese Daring

hondaJet
TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy hONDa airCraFT COMPaNy

lUXUry  sTyle

o fascínio pelo progresso da mobilidade humana 

fez com que a Honda se aventurasse, já lá vão mais de 

duas décadas, no domínio da investigação aérea. desde  

então, a marca nipónica tem-se empenhado na conceção 

e no aperfeiçoamento do seu «filho único», que batizou de 

HondaJet (HA420), sediando, entretanto, a Honda aircraft 

company em Greensboro, nos eua, não resultasse este 

avião executivo da perspicácia da engenharia japonesa  

e americana.

Fascination for progress in human mobility has led  

Honda to venture for more than two decades into the field 

of avionic research. in this time the Japanese manufac-

turer has focused on the creation and improvement of its 

«only child», known as the HondaJet (HA420), while in the 

meantime basing the Honda aircraft company in Greens-

boro, uSa, with this business jet the result of Japanese and 

american engineering excellence.  
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revolucionário pelo design da sua fuselagem e por so-

brepor um motor GE Honda / HF120 a cada asa, o HondaJet 

ganha em velocidade, espaço de cabine e eficiência ener-

gética aos jatos da sua categoria. com capacidade máxima 

para transportar sete pessoas (incluindo tripulação), este 

destemido jato, cuja velocidade de cruzeiro atinge os 778 

km/h, contempla a aviónica Garmin G3000, controlada 

através de três monitores horizontais e dois ecrãs tácteis 

que imbuem o piloto de uma maior consciência situacional. 

a certificação da Faa (Federal aviation administration) 

está prevista até ao final de 2014, altura em que os primei-

ros HondaJet começarão a rasgar os céus do planeta azul.

revolutionary for the design of its fuselage and for pla-

cing a GE Honda / HF120 engine above each wing, the 

HondaJet gains in speed, cabin space and energy effi-

ciency when compared to other jets in its category. With 

a maximum capacity for seven people (including crew), 

this daring jet, with a cruising speed of 778 km/h, features  

Garmin G300 avionics, controlled via three horizontal mo-

nitors and two touch screens providing the pilot with grea-

ter flight awareness. 

Faa (Federal aviation administration) certification 

is expected by the end of 2014, at which time the first  

HondaJets will start blazing across the blue planet’s skies.

desenhada por marcel Wanders para a Bisazza, a coleção 

de mosaicos Frozen Garden promete criar interiores mo-

dernos e cosmopolitas.

disponíveis em branco e negro, em formato de diamante 

com ou sem apontamentos florais, os mosaicos Frozen 

Garden podem ser agrupados livremente para transfor-

mar as paredes em universos tácteis repletos de texturas e  

desenvolver ambientes únicos que recriam um jardim 

congelado no tempo. 

designed by marcel Wanders for Bisazza, the Frozen  

Garden mosaic collection promises to create modern and 

cosmopolitan interiors.

available in white and black, in diamond format with or 

without floral detailing, the Frozen Garden mosaics can be 

grouped loosely to transform walls into tactile worlds filled 

with textures and to develop unique environments that re-

create a garden frozen in time.

 

\\design
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distintos no que a tipo, acabamentos e materiais diz  

respeito, os inovadores designs de cozinha dada têm em 

comum o facto de elementos de cada série poderem ser 

combinados para encontrar soluções originais para am-

bientes específicos. 

pensada por dante Bonuccelli, a unidade Tivalì é um con-

centrado de tecnologia, uma autêntica caixa de surpresas 

equipada com portas que deslizam com um movimento 

fluído e se abrem para revelar no interior uma cozinha 

completa. a compacta Tivalì pode equipar um espaço  

reduzido ou ser utilizada numa área maior, em parceria 

com outros elementos, como a ilha Banco. desenhada por 

Luca meda, esta mesa ergonómica e funcional concentra 

em si diversas funcionalidades, como fogão, banca e espa-

ços de arrumação, podendo ser configurada em função de 

cada projeto.

unique when it comes to type, finishes and materials, the 

innovative dada kitchen designs have one thing in com-

mon: elements of each series can be combined to achieve 

original solutions for specific environments.

designed by dante Bonuccelli, the Tivalì unit is techno-

logy in concentrated form, a real box of surprises fitted 

with doors that slide in a fluid motion and open to reveal a  

complete kitchen inside. The compact Tivalì can equip a 

small space or be used in a larger area, in partnership with 

other elements such as the Banco island. designed by 

Luca meda, this ergonomic and functional table boasts se-

veral functions, such as a stove, work surface and storage 

spaces, and can be configured according to each project.

dada 
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CasTelo esToril

No coração do estoril, em tempos conhecido na europa 

como a Riviera portuguesa, um sumptuoso castelo oferece 

uma viagem para outros tempos, tempos em que escri- 

tores famosos, aristocratas e uma elite cosmopolita en-

contravam refúgio na costa de portugal. 

Numa constante interação com o atlântico e sem qualquer 

barreira que separe o oceano da propriedade, esta convida 

a uma permanente contemplação da natureza, oferecendo 

vistas de mar a partir de todas as divisões. 

com uma área total de 250 m2, a residência inclui quatro 

quartos e duas salas, uma das quais equipada com uma 

in the heart of estoril, once known in europe as the  

portuguese riviera, a sumptuous castle offers a journey to 

former times, times in which famous writers, aristocrats 

and a cosmopolitan elite found refuge on portugal’s coast-

line. constantly interacting with the atlantic, and without 

any barrier separating the ocean from the property, nature 

demands to be contemplated, ceaselessly, with sea views 

enjoyed from every room.

covering a total area of 250 sqm, the residence features four 

bedrooms and two living rooms, one of which is fitted with a 

period fireplace. each boasting its own particular personality, 

Exclusividade na Riviera Portuguesa 
Exclusivity on the Portuguese Riviera
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lareira de época. cada uma com uma personalidade muito 

própria, as diversas divisões do edifício partilham entre si 

a predominância de materiais nobres como madeira, már-

more e seda, que traduzem na plenitude a elegância exclu-

siva desta construção.

No exterior, prolonga-se a multiplicidade de espaços de 

lazer, sendo possível optar entre o jardim exterior, a área 

da piscina e o jardim de inverno que, nos dias mais frios do 

ano, garante contacto com a natureza sem a interferência 

dos elementos.

the many rooms of the building share the predominance of 

fine materials such as wood, marble and silk, fully translat-

ing the exclusive elegance of this construction.

outdoors, the many leisure areas are continued, with resi-

dents able to choose between the garden, the swimming 

pool area or the conservatory, which, on cooler days of the 

year, ensures contact with nature without the elements 

having their say.

rOyal esTaTe | PriVaTe Villas
Geral@rOyalVillas.eU | www.rOyalVillas.eU

paulo castelo was the overall winner at the ninth edition of 

the emblematic Troféu Ramos Pinto, organised by Nortada 

Golf clube, which took place under the sun on November 

03, at Vidago palace Golf course.

Gustavo Santos Silva was first in the Gross competition, 

cristina Santiago took the Net event, followed by domingos 

costa and Hélder Ferreira, while Graça Nicolau almeida 

managed the Nearest to the Pin. The Longest Drive was 

achieved by augusto monteiro, while carla martins hit the 

Longest Drive in the ladies event.

paulo castelo foi o grande vencedor da nona edição do 

emblemático Troféu Ramos Pinto, organizado pela Nortada 

Golf clube, que decorreu no solarengo dia 3 de novembro 

no Vidago palace Golf course.

Gustavo Santos Silva foi o primeiro em Gross, cristina  

Santiago venceu o Net, seguida de domingos costa e  

Hélder Ferreira, e Graça Nicolau almeida conseguiu o  

Nearest to the Pin. o Longest Drive H foi conquistado por 

augusto monteiro e carla martins teve o Longest Drive S.

 

 © NOrTaDa GOlF ClUBe

\\sPort shots
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algarVe desTino de golfe euroPeu 2014

a região portuguesa foi eleita, a 14 de novembro, «destino 

de Golfe europeu do ano 2014» pelos mais de 500 ope-

radores membros da associação internacional dos  

operadores Turísticos de Golfe (iaGTo). 

desidério Silva, presidente do Turismo do algarve destacou 

«o esforço dos operadores turísticos e a excelência dos 

profissionais de golfe» que contribuíram para este prémio, 

lembrando que a região é afortunada por ter «alguns dos 

melhores campos europeus, uma costa fantástica e hotéis 

e resorts perfeitos para acolher os milhares de turistas de 

golfe» que visitam o algarve.

on November 14, the portuguese region was voted  

«european Golf destination of the Year 2014» by the more 

than 500 member operators of the international associa-

tion of Golf Tour operators (iaGTo).

desidério Silva, chairman of the algarve Tourist Board hi-

ghlighted «the effort made by tour operators and the ex-

cellence of the golf professionals», who contributed to this 

award, while noting that the region is lucky to have «some 

of europe’s finest courses, a fantastic coastline and hotels 

and resorts that are perfect for welcoming the thousands 

of golf tourists» that visit the algarve. 

o emblemático percurso do clube de Golf do estoril rece-

beu a final do torneio Ordem de Mérito BPI 2013, que fechou 

no dia 6 de dezembro o ciclo de nove provas que se realizou 

ao longo do ano em diversos pontos do país.

a competição teve como vencedores manuel Broa, que 

conquistou o primeiro lugar na categoria Gross, carmen 

Tomaz, que venceu o Senhoras Net, e antónio canaveira 

campos, que dominou nas categorias Net e Master.

The emblematic layout of the clube de Golf do estoril hos-

ted the final of the BPI Order of Merit 2013 tournament, 

which on december 06 ended the series of nine events 

that took place throughout the year in various parts of  

the country.

The event saw manuel Broa take first place in the Gross ca-

tegory, with carmen Tomaz winning the ladies Net compe-

tition and antónio canaveira campos dominating the Net 

and Master categories.

ordeM de MériTo BPi 2013

For the second year in a row Hugo Santos has taken  

the Açores PGA Open tournament, organised by the  

portuguese pGa at Batalha Golf course in São miguel. after 

having won with a score of four below par and rounds of 71 

and 69 in 2012, this year the 33-year-old from the algarve 

took the title again with a score of three below par and 

rounds of 69 and 72.

Second place in the Açores PGA Open was secured by  

Tiago cruz, who played the best round of the tournament, 

scoring 66, six below par, while antónio rosado took third 

place, with a final tally of three above par and scorecards 

of 74 and 73. pedro Figueiredo ended the event in fourth 

place and amateur player rigoberto oliveira from the host 

island of São miguel rounded off the competition’s top five, 

at which andré medeiros won the pro-am.

Hugo Santos conquistou pela segunda vez consecutiva o 

Açores PGA Open, torneio organizado pela pGa de portugal 

no Batalha Golf course, em São miguel. depois de, em 2012, 

ter vencido com quatro pancadas abaixo do par e voltas 

de 71 e 69, este ano o algarvio de 33 anos revalidou o título 

com três abaixo do par e rondas de 69 e 72. 

o segundo lugar do Açores PGA Open foi assegurado por 

Tiago cruz, responsável pela melhor volta do torneio, em 

66, seis abaixo do par, e antónio rosado conquistou a  

terceira posição, com três acima do par e cartões de 74 e 

73. pedro Figueiredo alcançou o quarto lugar e o amador 

micaelense rigoberto oliveira fechou o top cinco da  

competição, onde andré medeiros venceu o pro-am. 

açores Pga oPen

Pilar MelO aNTUNes (aZOres GOlF islaNDs), hUGO saNTOs e jOsé COrreia (PGa De POrTUGal)

© DiOGO MellO
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fesTiVal inTernaCional de Balões de ar QuenTe

de 10 a 17 de novembro o céu alentejano acolheu, pelo 17.º 

ano consecutivo, o Festival Internacional BP Gás Balões 

de Ar Quente – Portugal, que contou nesta edição com 38 

equipas oriundas de diferentes países.

Fronteira, alter do chão, castelo de Vide e crato foram 

as localidades anfitriãs do festival, cuja organização foi 

da responsabilidade da publibalão, em parceria com o  

alentejo Sem Fronteiras – clube de Balonismo.

From November 10 to 17, the alentejo sky welcomed, for the 

17th year in a row, the Festival Internacional BP Gás Balões 

de Ar Quente – Portugal, which this edition welcomed 38 

hot air ballooning teams from a host of countries.

Fronteira, alter do chão, castelo de Vide and crato were 

the host locations for the festival, which is organised by  

publibalão in partnership with alentejo Sem Fronteiras – 

clube de Balonismo.

VeuVe CliCQuoT Polo ClassiC

Foram mais de cinco mil os convidados que se dirigiram 

ao exuberante Will rogers State Historic park, em Los  

angeles, para assistir à célebre partida Veuve Clicquot Polo 

Classic 2013, um dos eventos sociais mais exclusivos da ci-

dade norte-americana. 

Vanessa Kay, presidente da Veuve clicquot eua, não es-

condeu o orgulho da marca em continuar a tradição deste 

desporto em Los angeles, acrescentando ser «uma honra 

ver o Veuve Clicquot Polo Classic crescer em dimensão e 

estatuto ao longo dos últimos quatro anos».

more than five thousand guests made their way to the lush 

Will rogers State Historic park in Los angeles to watch the 

famous Veuve Clicquot Polo Classic 2013 event, one of the 

North american city’s most exclusive social gatherings.

Vanessa Kay, president of Veuve clicquot uSa, did not hide 

the brand’s pride in continuing the tradition of this sport 

in Los angeles, adding that it has been «an honour to see 

Veuve Clicquot Polo Classic grow in size and status throu-

ghout the last four years».

site ProMoVe golfe eM PorTugal

o projeto pioneiro «The portugal Golf membership» é a nova 

aposta do Turismo de portugal, que pretende promover 

o país no mercado internacional como um destino turístico 

de eleição para os praticantes de golfe.

o site www.portugalgolfmembership.com, cuja adesão é 

gratuita, oferece aos seus membros uma forma simples 

e segura de reservar férias de golfe em portugal, disponi-

bilizando ainda descontos em hotéis e oportunidades de 

aprendizagem com profissionais da modalidade.

apresentado durante o torneio Portugal Masters, ao 

fim de duas semanas de atividade o «The portugal Golf  

membership» contava já com mais de mil sócios.

The pioneering «The portugal Golf membership» project is 

the new commitment from the portuguese Tourist Board, 

which aims to promote the country in the international 

market as a holiday destination of choice for golfers.

The website www.portugalgolfmembership.com, whi-

ch is free to join, offers its members a simple and secure 

way to book golf holidays in portugal, while also offering 

discounts on hotels and opportunities for some coaching 

from golf pros.

presented during the Portugal Masters tournament,  

after just two weeks of being online, «The portugal Golf  

membership» already boasted more than one thou- 

sand members.

organizado pelo sexto ano consecutivo pela Starwood  

Hotels & resorts em portugal e pela uNiceF, o torneio be-

neficente Portugal Charity Golf Tour 2013 angariou um va-

lor total de 7700 euros.

as verbas reunidas na competição solidária, que con-

tou com a participação de 130 jogadores no total dos três 

torneios de golfe, tiveram como destino o projeto escolas 

para África, da uNiceF, cujo propósito é melhorar o acesso 

à edução das crianças na Nigéria e nos camarões.

organised for the sixth year in a row by Starwood Hotels 

and resorts in portugal and by uNiceF, the Portugal  

Charity Golf Tour charity tournament raised a total of  

7700 euros.

The funds collected in the charity competition, which 

saw the participation of 130 players over a total of three 

golf tournaments, are destined for uNiceF’s Schools for  

africa project, the aim of which is to provide children in  

Nigeria and cameroon with better access to education.

PorTugal ChariTY golf Tour

© GeTTy iMaGes FOr VeUVe CliCQUOT
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troia Portugal 
MatCh CuP

TeXTO TeXT esTela aTaíDe \\ FOTOGraFia PhOTOGraPhy jaiMe GONÇalVes

Regata Agita Rio Sado
Boat Race Ruffles Sado’s Waters 

PreMiUM sPOrTs

Between November 14 and 17 troiaresort hosted the 

2013 edition of the Troia Portugal Match Cup, one of the 

most important international competitions to be held in  

portuguese waters. organised by the Sá machado Group, 

the international sailing event brought together in the  

river Sado the world’s best skippers, offering onlookers an 

extraordinary competitive spectacle.

entre 14 e 17 de novembro, o troiaresort foi palco da edi-

ção 2013 do Troia Portugal Match Cup, uma das mais im-

portantes competições internacionais a realizar-se em 

águas lusas. organizada pelo Grupo Sá machado, a prova 

internacional de vela reuniu no rio Sado alguns dos melho-

res skippers do mundo, que ofereceram aos espectadores 

um extraordinário espetáculo competitivo.

depois de ter recebido as edições 2007, 2008 e 2009  

da prova, Troia voltou a ser a anfitriã desta competição 

mundial que teve a Império Villas & Golfe como parceira  

de comunicação. 

o português Álvaro marinho foi o skipper vencedor da 

prova e não escondeu a satisfação por ter vencido o fran-

cês pierre-antoine morvan, que já foi o terceiro melhor 

Having welcomed the 2007, 2008 and 2009 editions of 

the event, Troia once again played host to this world com-

petition, with Império Villas & Golfe as media partner.

portugal’s Álvaro marinho was the event’s winning ski-

pper, unable to hide his satisfaction at beating France’s 

pierre-antoine morvan, who has been the world number 

three. Highlighting the work of his team, marinho believes 
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a nível mundial. destacando o trabalho da sua equipa,  

marinho acredita que a vitória resultou de uma evolução 

gradual ao longo dos quatro dias. «Beneficiámos de ter 

partido à frente e de termos tomado as melhores decisões, 

o que nos permitiu ganhar vantagem suficiente para con-

quistar o troféu e sermos os primeiros portugueses a con-

quistar o Troia Portugal Match Cup, concluiu o vencedor. 

Sobre a vitória portuguesa na prova, Sá machado, ceo 

da We Sail e do Troia Portugal Match Cup, acredita ser um 

excelente impulso para a vela nacional, destacando ainda 

«a alegria de todas as tripulações», que «aproveitaram 

o espaço ao máximo e desfrutaram» do deslumbrante  

estuário do Sado que, durante quatro dias emocionantes, 

foi o centro das atenções dos aficionados nacionais e in-

ternacionais do desporto náutico.

that the victory resulted from a gradual evolution throu-

ghout the four days. «We benefitted from set off in front 

and from having made the best decisions, which allowed 

us to take the advantage enough to win the trophy and to 

be the first portuguese to take the Troia Portugal Match 

Cup,» the winner concluded.

Sá machado, ceo of We Sail and of the Troia Portugal 

Match Cup spoke of the portuguese victory in the event as 

an excellent boost for national sailing, while highlighting 

«the joy of every team», who «made the very most of the 

space and enjoyed» the stunning Sado estuary, which, du-

ring four exciting days was the focus of attention for natio-

nal and international water sports fans.




