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Apesar da sua pequena dimensão, Portugal é uma das 

nações mais antigas da Europa, abençoada por tradições 

seculares, por vinhos e gastronomia apreciados aquém 

e além fronteiras, por admiráveis monumentos, por uma 

História de feitos gloriosos e por uma grande diversidade 

de paisagens, desde montanhas e planícies, a belos vales 

fluviais e vastos quilómetros de praias banhadas pelo sol e 

pelo Atlântico. Um curto voo transporta-nos até à encan-

tadora e florida Ilha da Madeira e, com mais um pouco de 

mar e céu, estaremos nas idílicas Ilhas dos Açores.

Não é por isso de estranhar que Lisboa, a capital vibran-

te e cosmopolita, tenha sido considerada a melhor cidade 

da Europa para viver, investir e visitar; e que o Porto, mun-

dialmente conhecido pelo vinho e pela região panorâmica 

do Douro, tenha sido eleito o melhor destino europeu 2014; 

e até que Portugal tenha sido distinguido como o melhor 

destino de golfe do mundo; e o Algarve o melhor destino 

de praia europeu. 

Nesse sentido, não é também de estranhar que a Villas 

& Golfe queira celebrar o país, o turismo e o golfe, vanglo-

riando, não os «velhos do Restelo», mas os novos rostos, 

as novas vontades que elevam mais alto, e pelas melhores 

razões, o nome de Portugal no mundo.

Nesta edição, viajaremos até outros locais, para que sin-

ta o palpitar de outras culturas, de outras paisagens, mas 

regressaremos à pátria, para que conheça os mais impor-

tantes opinion makers do golfe em Portugal, que nos farão 

uma análise deste desporto na economia do país.

Na vida e nos projetos, assim como no desporto, vamos 

jogar para vencer!

Jogar Para Vencer Playing to Win

Despite its small size, Portugal is one of Europe’s oldest 

nations, blessed by age-old traditions, by wine and cuisi-

ne appreciated within and beyond its borders, by splendid 

monuments, by a history of glorious deeds and by a gre-

at diversity of landscapes, from mountains and plains, to 

beautiful river valleys and vast kilometres of sun-soaked 

beaches bathed by the Atlantic. A short flight takes us to 

the charming and floral island of Madeira, and a little stre-

tch of sea and sky further, you’ll be in the idyllic islands of 

the Azores.

It’s no surprise then that Lisbon, the vibrant and cosmo-

politan capital, has been considered the best city in Europe 

to live, invest and visit; and that Oporto, known worldwide 

for its wine and the panoramic Douro region, has been vo-

ted best European golf destination for 2014; and also that 

Portugal has been distinguished as the best golf destina-

tion in the world; and the Algarve as Europe’s best beach 

destination.

With that in mind, it is also no surprise that Villas & Golfe 

would like to celebrate the country, tourism and golf, ig-

noring the pessimists and instead boasting about but 

new faces, new desires that, for the best of reasons, lift the 

name of Portugal even higher in the world.

In this issue, we travel to other places, so that you can 

feel the rhythm of other cultures, of other landscapes, but 

we return to the homeland, to meet the most important 

opinion makers in golf in Portugal, giving us their views of 

the sport in the country’s economy.

In life and in projects, as well as in sport, we are going 

play to win!

Maria aMélia Pires

a Villas&Golfe® é propriedade da PM Media sa | www.villasegolfe.com | eUrOPa Main Office: Centro empresarial lionesa G19, rua da lionesa, 446, 4465-671 leça do 
Balio, Matosinhos, Porto, Portugal ∙ T: +351 229069530 | ÁFriCa: aNGOla, MOÇaMBiQUe | Presidente aDM: Paulo Martins paulomartins@pmmediacorporate.com | 
Diretora: Maria amélia Pires | redacção: Carolina Xavier e sousa (editora), andreia Barros Ferreira, estela ataíde | revisão: Maria amélia Pires | Tradução: algarvemedia 
| Fotografia de capa: ©Direitos reservados | Produção: sérgio Martins (Coordenação), laura Martins, sérgio Teixeira | Produção/Materiais: sílvia Fernandes | Depart. 
Financeiro: elisabete alves | Periodicidade: Bimestral | impressão: Orgal, lda. | issN: 1645 – 2798 | N.º Depósito legal: 172563/01 | registo erC n.º 123930

Villas&Golfe® marca registada. Todos os direitos reservados.
interdita a reprodução, mesmo que parcial, de textos, fotografias ou ilustrações sob quaisquer meios e para quaisquer fins, inclusive comerciais.
Os anúncios publicitários e artigos de opinião, os seus conteúdos e o impacto que deles advier são da total responsabilidade dos seus autores.

esta edição foi escrita segundo as normas do novo acordo ortográfico.

Publicidade e assinaturas: info@pmmediacorporate.com

ditorial



14
MajOr iNTerView

JorGE rEbElo dE AlmEidA
«Temos a obrigação de apostar…»

«We have an obligation to…»

24
GOlF sPeCial

André JordAn
«É imperativo haver um …»

«It is vital we have a …»

102
sUPreMe FlaVOUrs

mAssimo botturA 
Um Chef que Gosta de Pensar

A Chef who Likes to Think

38
arT  CUlTUre

AldEiAs do Xisto
Passado Feito Presente 

Past Made Present

134
lUXUry  sTyle

bEnEtti PAnthErA
Beleza Felina 

Feline Beauty

78
iNsPiriNG PlaCes

indonésiA
Ilhas, Templos e Vulcões

Islands, Temples and Volcanoes

60
eCONOMy  BUsiNess

FAmíliA lEmos
«Através dos têxteis e do vinho levamos o melhor de Portugal a todo o mundo»

«Through textiles and wine we bring the best of Portugal to the world»



8 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 9 

Anunciado recentemente, o Ghost V-Specification é uma 

série limitada dos modelos Ghost e Ghost Extended  

Wheelbase, que estará disponível até junho de 2014. 

Torsten Müller-Ötvös, diretor executivo da Rolls-Royce 

Motor Cars, explica que esta edição limitada celebra o re-

quintado motor Rolls-Royce V12 6,6 litros, uma das ca-

racterísticas distintivas do Ghost, conferindo-lhe um au-

mento de potência de 30 cv que lhe permite ir dos 0 aos  

97 km/h em apenas 4,7 segundos. 

O Ghost V-Specification está disponível nas opções de  

pintura Graphite, Black Sapphire, Black Kirsch, Arctic  

White e Infinity Black.

rolls-royCe ghost V-speCiFiCAtion

\\news

Já começaram os muito antecipados trabalhos de expan-

são da marina do Porto Montenegro, que irão permitir que 

os espaços disponíveis para albergar iates passem de 250 

para 430. 

Com conclusão prevista para o verão de 2014, as obras fa-

zem parte de um plano de desenvolvimento que, quando 

concluído, irá transformar o Porto Montenegro num dos 

maiores do Mediterrâneo e dotá-lo de uma das mais ele-

vadas capacidades do mundo para acolher super iates. 

Localizado na Baía de Kotor, o Porto Montenegro ofere-

ce um serviço de excelência a iates e super iates numa  

das mais marcantes e surpreendentes paisagens do  

Mediterrâneo. 

porto montenegro

The much anticipated work on the expansion of the Porto 

Montenegro marina has now begun, which will allow the 

capacity for accommodating yachts to increase from 250 

to 430 berths.

Scheduled for completion in summer 2014, the work is 

part of a development plan, which, when completed, will 

transform Porto Montenegro into one of the largest in the  

Mediterranean and endow it with one of the highest ca-

pacity in the world to accommodate super yachts.

Located in the Bay of Kotor, Porto Montenegro offers  

an excellent service to yachts and super yachts in one  

of the most striking and amazing landscapes of the  

Mediterranean.

Recently announced, the Ghost V-Specification is a limited 

series of Ghost and Ghost Extended Wheelbase models, 

which will be available until June 2014.

Torsten Müller-Ötvös, chief executive of Rolls-Royce 

Motor Cars, explains that this limited edition celebrates 

the exquisite 6.6 litre Rolls-Royce V12 engine, one of the 

Ghost’s defining characteristics, giving it a power increase 

of 30 bhp, which allows the car to accelerate from 0 to 60 

mph in just 4.7 seconds.

The Ghost V-Specification is available in a palette of paint 

options, including: Graphite, Black Sapphire, Black Kirsch, 

Arctic White and Black Infinity.





12 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 13 

Lembrando os carros de corrida das décadas de 1920 e 

1930, o SC1 Biposto é um veículo único que conjuga design 

vintage com elegância, tecnologia e ecologia. 

Foi em parceria com Christian Grande, designer de iates  

e fundador da marca de bicicletas Italia Veloce, que a  

Scuderie Campari desenvolveu este original híbrido de dois 

lugares movido a pedais com assistência elétrica.

Assumindo-se como um brinquedo para adultos, o SC1  

Biposto foi pensado para apaixonados por desporto, ativi-

dade física e motores, unindo os três mundos num só.

Bringing to mind the racing cars of the 1920s and 1930s, 

the SC1 Biposto is a unique vehicle that combines vintage 

design with elegance, technology and ecology.

In partnership with Christian Grande, yacht designer 

and founder of the bicycle brand Italia Veloce, Campari  

Scuderie has developed this unique two-seater hybrid, 

powered by pedals with electric assistance.

Designed as a toy for adults, the SC1 Biposto is aimed at 

fans of sport, physical activity and engines, uniting three 

worlds in one.

sCuderie CAmpAri sC1 biposto

VillAs & golFe moçAmbiQue

Impulsionada pelo sucesso das edições Europa e Angola, 

a Villas & Golfe chegou finalmente a Moçambique. A pri-

meira edição da Villas & Golfe Moçambique foi oficialmen-

te lançada num cocktail privado que teve lugar no Polana  

Serena Hotel, em Maputo, no passado dia 13 de fevereiro, e 

que contou com a presença das mais relevantes personalida-

des do país. Mantendo uma periodicidade bimestral, a edição  

Moçambique desvenda o melhor de um dos mais apaixonan-

tes países do mundo, a par dos mais exclusivos conteúdos  

internacionais.

Driven by the success of its Europe and Angola editions,  

Villas & Golfe has finally arrived in Mozambique. The first is-

sue of Villas & Golfe Moçambique was officially launched at 

a private cocktail party held at the Polana Serena Hotel in  

Maputo last February 13, and was attended by the lead-

ing names of the country. Published every two months, the  

Mozambique edition reveals the very best of one of the most 

fascinating countries in the world, alongside the most exclu-

sive international content.

José mourinho, embAixAdor dA hublot

Grande apreciador de relógios, José Mourinho é o mais re-

cente embaixador da marca de luxo Hublot. 

Famoso pela sua personalidade marcante, pela sua fron-

talidade e pelo seu toque provocativo, o célebre treinador 

português oficializou a parceria com a marca a 17 de feve-

reiro, na fábrica relojoeira da Hublot em Nyon, Suíça. 

Mourinho junta-se como embaixador da marca suíça a 

lendas como o ex-futebolista brasileiro Pelé, Usain Bolt, o 

homem mais rápido do mundo, o basquetebolista norte-

-americano Kobe Bryant e os campeões olímpicos de  

esqui, recentemente premiados, Dario Cologna e Maria 

Höfl-Riesch. 

Fundada em 1980, rapidamente a Hublot se transformou 

numa das grandes referências mundiais na relojoaria  

de luxo.

A great watch connoisseur, José Mourinho is the latest 

ambassador of the luxury brand Hublot.

Famous for his striking personality, for his straightfor-

wardness and his provocative edge, the celebrated Portu-

guese football manager formalised the partnership with 

the brand on February 17, at the Hublot watch factory in 

Nyon, Switzerland.

As an ambassador of the Swiss brand, Mourinho joins leg-

ends such as former Brazilian footballer Pele, Usain Bolt, 

the fastest man in the world, American basketball player 

Kobe Bryant, and Olympic ski champions, recently award-

ed, Dario Cologna and Mary Höfl-Riesch.

Founded in 1980, Hublot quickly became one of the great 

world names in luxury watch-making.



Jorge rebelo 
de almeida

«Temos a obrigação de apostar em Portugal» 
«We have an obligation to continue to invest 

in Portugal»

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHy PeDrO Vilela

Jorge Rebelo de Almeida preside hoje a um dos mais im-

portantes grupos hoteleiros nacionais, que integra inclusi-

vamente o ranking das 250 maiores empresas hoteleiras 

do mundo. Foi numa das unidades que inaugurou nos úl-

timos meses, o Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, que 

nos falou sobre o país, o turismo e os projetos do Grupo 

Vila Galé. Apesar de convicto de que «continuam por fazer  

todas as reformas importantes neste país» e que «a re-

dução da despesa não tem sido sustentada», é o primeiro 

a defender que «Portugal é um país extraordinário». Não 

obstante a fase que a nação atravessa, Jorge Rebelo de  

Almeida, membro da Confederação do Turismo Português, 

entende que «há muitas oportunidades no mercado na-

cional» e lembra que «as empresas que estão bem têm a 

obrigação de continuar a investir em Portugal». 

Jorge Rebelo de Almeida today presides over one of 

Portugal’s leading hotel groups, which also figures on the 

list of the 250 largest hotel companies in the world. It was 

in one of the hotels that opened in recent months, the Vila 

Galé Collection Palácio dos Arcos, that he spoke to us about 

the country, tourism and the projects of the Vila Galé Group. 

Although convinced that «they continue to do all the im-

portant reforms in this country» and that «the reduction 

in spending has not been sustained», he is the first to ar-

gue that «Portugal is an extraordinary country». Despite 

the phase that the nation is going through, Jorge Rebelo de  

Almeida, member of the Portuguese Tourism Confedera-

tion, believes that «there are many opportunities in the 

domestic market» and recalls that «companies that are 

doing well are obliged to continue investing in Portugal».

GraNDe eNTreVisTa \\ MajOr iNTerView
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Do you believe that Portugal is heading in the right  

direction?

Unfortunately for all of us, not yet, although we want be-

lieve that it is. It is clear that some situations have evolved 

favourably, which is more down to the commitment of 

people and of companies than to major actions made by 

governments per se. Companies, people are what solve the 

problems of the country. And in some cases people have 

not been well treated. I believe that all the abuse and ex-

cesses should be highly penalised, but I also uncompro-

misingly believe that merit must be rewarded.

They continue to make all the important reforms in 

this country. They have tentatively outlined the reform to 

Corporation Tax, but the others are yet to come. There is 

a major reform to be done, a political one, an administra-

tive reorganisation that involves sizing structures in cen-

tral, regional and local government. Also, systematic cuts 

in reforms do not provide a solution for the country. The 

sacrifices people have to make are not the issue here, be-

cause in life people make sacrifices as long as they have 

the conviction that it will be worth it. But some things, even 

though demagogic, had to be done.

Acredita que Portugal está no rumo certo?

Infelizmente para todos nós, ainda não, embora quei- 

ramos acreditar que sim. É evidente que evoluíram favora- 

velmente algumas situações, que se devem mais ao  

empenho das pessoas e das empresas do que propriamen-

te a grandes ações por parte dos governos. Quem resolve 

os problemas dos países são as empresas, são as pessoas. 

E as pessoas nalguns casos não têm sido bem tratadas. 

Sou defensor de que todos os abusos e excessos devem 

ser altamente penalizados, mas também defendo intran-

sigentemente que o mérito tem que ser premiado.

Continuam por fazer todas as reformas importantes 

neste país. Esboçou-se timidamente a reforma do IRC, mas 

faltam todas as outras. Há a grande reforma para fazer que 

é a política, uma reorganização administrativa que passa 

por dimensionar as estruturas na administração central, 

regional e local. Também o corte sistemático nas reformas 

não é solução para o país. Não estão em causa os sacrifí-

cios que as pessoas têm de fazer, porque na vida a pessoa 

faz todos os sacrifícios desde que tenha a convicção de que 

vão compensar. Mas algumas coisas, ainda que demagógi-

cas, precisavam de ser feitas.

Como por exemplo?

O exemplo tem de vir de cima. A Assembleia da  

República deveria ter sido enxuta. Eu sei que não é isso que 

vai resolver os problemas do país, mas contribui. Não são 

grandes golpes de génio que resolvem os problemas dos 

países. A resolução dos problemas dos países passa por 

um somatório de pequenos contributos.

Por exemplo, por que é que há de haver um Tribunal 

Constitucional em Portugal? Os problemas de constitu-

cionalidade deveriam ser canalizados para o Supremo  

Tribunal de Justiça. As Forças Armadas já foram reorgani-

zadas? Ninguém fala da fusão das polícias ou das câmaras 

municipais… Vamos aproveitar o que interessa, mas tomar 

medidas de fundo para enxugar a despesa.

Acha que esta redução da despesa não é sustentada?

Não. Algumas coisas têm corrido bem, a conjuntura in-

ternacional melhorou, alguns dos sacrifícios dos portugue-

ses valeram a pena porque se reduziu a despesa. Mas não 

se reformulou nada. Tem de 

haver uma mudança em 

termos éticos, em termos de 

rigor. Continuamos a assis-

tir no mundo a um sistema 

financeiro que é destravado. 

Mas ninguém está a querer 

curar isso, porque a apa-

rência de ilusão e de desenvolvimento, quando estamos 

a falar em termos financeiros, é fácil. O mundo hoje devia 

voltar àquela riqueza tradicional, palpável, tangível, que 

não se esfuma. Sempre achei que esta crise empurraria o 

mundo a um back to the basics, que são no fundo as coisas 

tradicionais, voltar à agricultura, à indústria, aos negócios 

que são importantes.

Vê algumas melhorias?

Em Portugal temos uma série de indicadores positivos: o 

desemprego baixou, o turismo mexeu alguma coisa, as ex-

portações têm vindo a aumentar… Agora, há uma euforia 

no ar um bocadinho excessiva e até afrontosa para quem 

está a passar por dificuldades.

A minha mensagem é muito positiva, porque nós temos 

um país extraordinário, com uma infraestrutura que faz  

inveja, mas estamos a perder uma grande mais-valia que é 

uma geração de gente com muito mais preparação que nos 

está a sair porta fora.

Apesar do essencial ainda continuar por fazer, o pior que 

nos poderia acontecer era parar agora. Este país tem, de 

facto, uma capacidade de sofrimento muito grande. Uma 

das preocupações que sempre tive é que houvesse per-

turbações sociais expressivas. Isso então seria fatal para  

o turismo.

Such as, for example?

The example has to come from above. The National  

Assembly should have been mopped up. I know that this 

is not what will solve the country’s problems, but it helps. 

Major strokes of genius are not what solve the problems 

of countries. Solving the problems of countries involves a 

sum of small contributions.

For example, why does there have to be a Constitutional 

Court in Portugal? The problems of constitutionality should 

be channelled to the Supreme Court of Justice. Have the 

Armed Forces already been rearranged? Nobody talks of 

merging the police or municipal councils... Let’s make the 

most of what matters, but take substantive steps to mop 

up the expense.

Do you think this expense reduction is not sustained?

No. Some things have gone well, the international situ-

ation has improved; some of the sacrifices the Portuguese 

have made were worth it because spending has been re-

duced. But nothing has been 

reformulated. There has to be 

a change in terms of ethics, 

in terms of rigour. The world 

is still faced with an unfet-

tered financial system. But 

no one wants to cure this, 

because the appearance 

of illusion and of development, when talking in financial 

terms, is easy. The world today should return to that tradi-

tional, palpable, tangible wealth, which does not fade away. 

I always thought this crisis would push the world towards a 

‘back to the basics’ attitude, which are basically traditional 

things, back to agriculture, to industry, to business that  

is important.

Do you see any improvements?

In Portugal we have a number of positive indicators: un-

employment has fallen, tourism has improved a little, ex-

ports have been on the rise... Now, there is euphoria in the 

air that is a bit excessive and even outrageous for those 

who are going through difficulties.

My message is very positive, because we have an ex-

traordinary country with an enviable infrastructure, but 

we are losing a great asset, which is a generation of people 

with much more preparation that is heading out through 

the door on us.

Despite the essential that still needs to be done, the 

worst thing that could happen to us would be to stop now. 

This country has, in fact, a very large capacity for suffer-

ing. One of the concerns I’ve always had is that there has 

been significant social disruption. This would then be fatal 

for tourism.

«Continuam por fazer todas as 
reformas importantes neste país»\\ 

«They continue to do all the 
important reforms in this country»
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Em 2013, o turismo atingiu valores recorde, tendo sido o 

setor que mais contribuiu para a balança comercial. Acha 

que Portugal tem sabido promover-se em termos turísticos?

A fazer fé nas estatísticas que nos são dadas a conhe-

cer, 2013 terá sido o ano em que entrou o maior volume de  

receitas e o maior número de turistas no país. Mas a  

verdade é que nestes dois últimos anos estivemos abaixo  

daquilo que seria desejável em termos de promoção e di-

vulgação do destino Portugal, ou seja, se se tivesse feito 

um esforço forte, poderíamos ter crescido muito.

O atual Ministro da Economia, António Pires de Lima, 

atribui uma das razões deste crescimento a «um mode-

lo de promoção do destino Portugal que foi mais eficaz e 

eficiente na captação de turistas». Presumo então que não 

esteja de acordo.

Não concordo. Eu diria que nos últimos anos não temos 

feito isso, à exceção de algum esforço nos canais online. 

Mas também vou ser justo e dizer que é muito por cul-

pa das empresas. As empresas não se podem pôr de lado 

nesta perspetiva de melhorar a promoção turística. Isto é 

algo a que a Confederação 

do Turismo Português tem 

dado muita tónica. No caso 

do turismo, eu sou defensor 

de um sistema em que os 

empresários devem ser in-

dependentes dos governos. 

Mas também é preciso ver 

que a promoção do destino Portugal não beneficia só os 

hotéis nem só o setor do turismo.

O que poderia fazer Portugal para se promover melhor 

em termos turísticos?

Portugal é um destino fabuloso, tem uma vertente im-

portantíssima de sol e praia, mas tem muito mais para ofe-

recer: uma gastronomia ótima, gente simpática, segurança 

e uma grande diversidade cultural. É um destino turístico 

facilmente vendável. Basta que se promova Portugal. Te-

mos muitas qualidades, mas poucas são conhecidas lá 

fora. Recebemos 10 ou 12 milhões de pessoas por ano; se 

todos saírem daqui a falar bem do país, é muita gente a  

falar bem de Portugal. Aliás, eu continuo a achar que a 

nossa maior forma de promoção e mais económica é  

o boca-a-boca.

A promoção tem que envolver todos os que têm ne-

gócio no turismo: as companhias aéreas, as agências de  

viagens, os operadores, o rent a car, os hotéis, num esfor-

ço conjunto de promoção e com um foco na venda. Mas, se 

efetivamente o turismo contribui imenso para o PIB, gera 

emprego como poucas outras atividades, valia a pena que 

o Estado investisse um pouco mais no setor.

In 2013, tourism achieved record levels, and was the 

sector that contributed most to the trade balance. Do you 

think Portugal has known how to promote itself in terms 

of tourism?

If we put faith in the statistics we have been given, 2013 

will have been the year to have experienced the highest 

revenue and the largest number of tourists in the country. 

But the truth is that during these last two years we have 

been below what would be desirable in terms of promo-

tion and marketing of Portugal as a destination, that is, if  

a major effort had been made, we might have grown a 

great deal.

The current Minister of Economic Affairs, António Pires 

de Lima, attributed one of the reasons of this growth to 

«a promotion model of Portugal as a destination that has 

been more effective and efficient in attracting tourists». I 

presume therefore that you don’t agree.

I do not agree. I would say that in recent years we have 

not done this, with the exception of some effort in online 

channels. But I’ll also be fair and say that it is the fault 

of companies. Compa-

nies cannot put aside this 

perspective of improving 

tourism promotion. This 

is something to which the 

Portuguese Tourism Con-

federation has given much 

emphasis. In the case of 

tourism, I advocate a system in which businesspeople 

should be independent of governments. But we should 

also see that the promotion of Portugal as a destination 

doesn’t just benefit the hotels, or just the tourism sector.

What could Portugal do to promote itself better in terms 

of tourism?

Portugal is a fabulous destination; it has one very impor-

tant aspect, that of sun and sand, but it has much more to 

offer: amazing food, friendly people, safety and great cul-

tural diversity. It is a tourist destination that is easy to sell. 

You just have to promote Portugal. We have many qualities, 

but few of them are known abroad. We welcome 10 or 12 

million people per year; if they all leave here speaking high-

ly of the country, that’s a lot of people saying good things 

about Portugal. Incidentally, I still believe that our greatest 

and cheapest form of promotion is word-of-mouth.

Promotion must involve all those who operate in tour-

ism: airlines, travel agents, operators, car hire companies, 

hotels, in a joint effort of promotion and with a focus on 

sales. But if tourism truly contributes greatly to the nation’s 

GDP, creating jobs like few other industries, it is well worth 

the state’s while to invest a little more in the sector.

«As empresas que estão bem têm 
a obrigação de continuar a investir 
em Portugal» \\ «Companies that 

are doing well are obliged to continue 
investing in Portugal»

O Grupo Vila Galé continua em franca expansão, so-

mando neste momento 18 hotéis em Portugal e seis no 

Brasil. Em 2013 inaugurou a sua primeira unidade de cinco 

estrelas em Paço de Arcos e 2014 será marcado pela inau-

guração de um hotel no Rio de Janeiro e pelo arranque da 

construção de outro em Évora. Estes investimentos pres-

supõem uma boa dose de audácia nos dias que correm…

Eu diria alguma audácia, mas também muito a consci-

ência de que as empresas que estão bem têm a obrigação 

de continuar a investir em Portugal. Estamos a estudar 

muita coisa, há muitas oportunidades no mercado nacio-

nal. Além de Évora, gostaríamos de arrancar com um ho-

tel em Sintra e de recuperar um edifício antigo no centro 

de Lisboa. A prioridade pode passar por recuperar alguns 

edifícios que estejam mal parados. Onde ganhámos di-

nheiro foi aqui, portanto, temos a obrigação de continuar 

a alimentar a economia, até noutros setores (fomos para 

o vinho, o azeite e agora a fruta). Vamos ser realistas: para 

quem tem capacidade e oferece garantias seguras, existe 

financiamento. Acho que nós, portugueses, temos a obri-

gação de apostar em Portugal.

The Vila Galé Group is continuing to expand, currently 

totalling 18 hotels in Portugal and six in Brazil. In 2013 it 

opened its first five-star hotel in Paço de Arcos and 2014 will 

be marked by the opening of a hotel in Rio de Janeiro and 

by the start of construction of another in Évora. Do these in-

vestments imply a good dose of courage in today’s market?

I would say some courage, but also very much in the 

knowledge that companies that are doing well have an 

obligation to continue to invest in Portugal. We are mak-

ing in-depth research; there are many opportunities in 

the domestic market. In addition to Évora, we would like 

to start a hotel in Sintra and to renovate an old building in 

the centre of Lisbon. The priority may involve renovating 

some buildings that have bad debt. This is where we have 

made money, so we have an obligation to continue to fuel 

the economy, even in other sectors (we have entered wine, 

olive oil and now fruit). Let’s be realistic: for anyone able to 

provide secure collateral, there is funding. I think that we, 

the Portuguese, have an obligation to invest in Portugal.
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Como surge a sua paixão pela hotelaria ou, como refere, 

este «vício da hotelaria»?

As paixões transformam-se em vícios. As paixões, por 

definição, não são muito duradoiras, mas depois subsistem 

quando, mais do que uma paixão, já é um vício. Dá gozo fa-

zer coisas. Mesmo na rotina de gestão da empresa tem de 

se estar sempre a inovar. O empenho é algo contagiante e 

dá-me muito prazer fazer novos projetos.

O que ainda tem por fazer?

Muita coisa. Não me sinto nada esgotado. Acho que ainda 

vamos abrir mais um destino para além de Portugal e  

Brasil. Andamos a avaliar. Gosto muito de África, mas não 

tem ainda fluxos turísticos que justifiquem o investimen-

to. Estamos a ver Espanha. Queremos continuar a crescer 

no Brasil; andamos a ver São Paulo, Santa Catarina, Rio  

Grande do Sul, Alagoas, Jericoacoara, enfim. Mesmo nou-

tras áreas além da hotelaria, é uma questão de se pro- 

porcionar e de aparecer alguma coisa interessante.

Umas das loucuras que ainda gostava de fazer a ní-

vel pessoal era um percurso de buggy pelo litoral desde a 

Baía até ao Ceará, sempre pela praia, mas isso implica uma  

viagem de 15 dias…

How did your passion, or, as you call it, this «addiction» 

for the hotel industry come about?

Passions turn into addictions. Passions, by definition, 

don’t last very long, but go on to persist when, more than 

a passion, they become an addiction. It gives me great joy 

to do things. Even in the routine management of the com-

pany, you always have to keep innovating. Commitment 

is something contagious and it gives me great pleasure to 

undertake new projects.

What more do you have planned?

A lot. I don’t feel exhausted in the slightest. I think that 

we will also open in a destination besides Portugal and 

Brazil. We are looking into it at the moment. I like Africa 

very much, but it is yet to have the tourist traffic to jus-

tify the investment. We are looking at Spain. We would 

like to continue to grow in Brazil; we’re looking into São 

Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas, Jericoa-

coara, etc. Even in other areas beyond the hotel industry, 

it’s a question of fitting the bill and something interesting  

turning up.

One of the crazy things that I would still like to do, per-

sonally, would be a buggy trip along the coast from Baía to 

Ceará, all along the beach, but this implies a 15-day trip...
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Portugal is certainly among the world’s best golf desti-

nations. It boasts unique conditions for playing the sport, 

exceptional value for money, an enviable climate, excel-

lent service and more than 80 courses to choose from. The 

successive awards that the country has been given in this 

field prove its calibre as a true golfing paradise, while the 

Portuguese Tourist Board now considers it one of the ten 

strategic products for the country. However, Portuguese 

golf is still far from the desired profitability and from the 

European average when it comes to player numbers.

The future of the sport in Portugal certainly includes 

the involvement of every player in the industry, focus-

ing on projects that promote increasing the number of  

Portuguese players, increasing golf tourist numbers, at-

tracting and retaining club members, as well as greater 

investment in new sales and media channels, with special 

emphasis on the visitportugalgolf.com website. These are 

the main conclusions, after compiling the considerations of 

some of the biggest names in golf in Portugal: André Jordan,  

Alexandre Quintas e Sousa, Diogo Gaspar Ferreira, Pedro 

de Mello Breyner, Christopher Stilwell, José Matias and 

Manuel Agrellos.

Portugal está seguramente entre os melhores destinos de 

golfe do mundo. Tem condições ímpares para a prática da 

modalidade, uma relação qualidade-preço única, um clima 

invejável, um serviço de excelência e mais de 80 campos à 

disposição. As sucessivas distinções que o país tem rece-

bido neste domínio atestam-no como um verdadeiro pa-

raíso do golfe, hoje considerado pelo Turismo de Portugal 

um dos dez produtos estratégicos para o país. Porém,  

o golfe nacional está ainda longe da rentabilidade dese-

jada e da média europeia no que ao número de jogadores  

diz respeito.

O futuro da modalidade em Portugal inclui certamente 

um envolvimento de todos os players do setor em torno  

de projetos que promovam o aumento do número de jo- 

gadores nacionais, a subida do número de turistas de gol-

fe, a captação e retenção de sócios, bem como uma maior 

aposta em novos canais de venda e comunicação, com  

especial destaque para o website visitportugalgolf.com. 

São estas as principais conclusões após reunidas as con-

siderações de alguns dos maiores nomes do golfe em  

Portugal: André Jordan, Alexandre Quintas e Sousa,  

Diogo Gaspar Ferreira, Pedro de Mello Breyner, Christopher  

Stilwell, José Matias e Manuel Agrellos.

portuguese golF in numbers

 • Courses: 88

 • Clubs: 142

 • Members: 13,825

 • Players > 55 years: 51%

 • Golfers: 78% men

 • Rounds per course: 22,405 (on average)

 • Revenue per Utilised Round: €50.50

 • Aggregate Revenue: 107 million Euros

* CNIG and FPG data

o golFe português em números

 • Campos: 88

 • Clubes: 142

 • Jogadores filiados: 13.825

 • Jogadores > 55 anos: 51%

 • Utilizadores: 78% homens

 • Voltas por campo: 22.405 (em média)

 • Revenue per Utilized Round: 50,5 €

 • Receita agregada: 107 milhões de Euros

* Dados do CNIG e FPG



24 \\  Villas&Golfe

With a history spanning 40 years in golf in Portugal,  

André Jordan is an unavoidable figure in the context of 

this sport in the country. «The situation of golf in Portugal 

is not good from an economic point of view given the low 

number of national players (the lowest density of players 

per country in Europe), the consequences of the crisis on 

the international golf market, as well as an exponential 

increase in competition in the Mediterranean basin, in 

countries such as Morocco and Turkey, while some eastern 

European countries that didn’t have a single course (in-

cluding Russia) today have a growing number,» says the 

founder of Quinta do Lago. «Conversely, we have a quality 

course average greater than the rest of the competition,» 

he adds.

André Jordan believes that «golf has always been seen 

in Portugal as an expensive sport, for the elite, and there 

have never been any programmes for developing its prac-

tice and the extensive and wide-ranging recruitment 

of young people,» recalling that, «the Portuguese Golf 

Federation (FPG), although well-intentioned, has never 

proved capable of introducing an effective programme». 

As for merit, this he attributes to the «real estate and  

tourism operators that have boosted the development of 

golf, creating schools, promoting the sport in terms of tour-

ism and investing in holding major international events» 

and to the Golf Industry National Council (CNIG), «a neces-

sary tool given the limited effectiveness of the FPG in the 

growth of this sport».

As for the future, André Jordan believes it to be «impera-

tive that we join every institution, directly or indirectly re-

lated to golf and sport in gen-

eral, tourism and education, 

to find the formulae that pro-

duce results in the form of a 

substantial increase in play-

ers». Furthermore, «eco-

nomic improvement must 

be achieved through pricing; 

for that to happen we have 

to maintain and improve the 

quality of services and, at the 

same time, make golf holidays here competitive with other 

destinations, especially those which are expanding,» the 

president of the André Jordan Group concludes.

Com uma história de 40 anos no golfe em Portugal,  

André Jordan é uma figura incontornável no contexto da 

modalidade no país. «A situação do golfe em Portugal não 

é boa do ponto de vista económico dado o baixo número 

de jogadores nacionais (a mais baixa densidade de jo- 

gadores por campo na Europa), as consequências da crise 

no mercado internacional de golfe, bem como um aumen-

to exponencial da concorrência na bacia mediterrânica, 

em países como Marrocos e Turquia, sendo que alguns 

países do leste europeu que não tinham nem um campo 

(inclusive a Rússia) hoje dispõem de um número crescen-

te», diz o fundador da Quinta do Lago. «Em contrapartida, 

temos uma média de campos de qualidade superior a toda 

a concorrência», acrescenta.

André Jordan entende que «o golfe foi sempre visto em 

Portugal como um desporto caro e de elite, e nunca hou-

ve programas para o desenvolvimento da prática e o re-

crutamento de jovens de maneira ampla e abrangente», 

lembrando que «a Federação Portuguesa de Golfe (FPG), 

apesar de bem-intencionada, não se mostrou capaz de  

introduzir um programa eficaz». O mérito, esse, atribui-

-o às «empresas operadoras de negócios imobiliários e  

turísticos que dinamizaram o desenvolvimento do golfe, 

criando escolas, promovendo a modalidade ao nível do 

turismo e investindo na realização de grandes eventos in-

ternacionais» e ao Conselho Nacional da Indústria do Golfe 

(CNIG), «um instrumento necessário dada a limitada efi-

cácia da FPG no crescimento deste desporto».

Quanto ao futuro, André Jordan crê ser «imperativo que 

juntemos todas as entidades, direta ou indiretamente re-

lacionadas com o golfe e o 

desporto em geral, o turismo 

e a educação, para encontrar 

as fórmulas que produzam 

como resultado um gran-

de aumento de jogadores». 

Além disso, «a melhoria 

económica tem que ser con-

seguida pelos preços; para 

que isso aconteça é preciso 

manter e melhorar a qua-

lidade dos serviços e, ao mesmo tempo, fazer com que o 

pacote turístico seja competitivo com os outros destinos, 

principalmente com os que estão em expansão», conclui o 

presidente do Grupo André Jordan.

«Para que o golfe se torne 
sustentável precisamos de ter 
entre 50 a 100 mil praticantes 

nacionais»\\ «For golf to become 
sustainable we need to have 

between 50 and 100 thousand 
Portuguese players»

André JordAn

«É imperativo haver um grande aumento de jogadores»
«It is vital we have a large increase in players»
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He is one of the leading figures of golf in Portugal’s Norte 

region. We caught up with him at the Palácio Estoril hotel, 

at the end of the CNIG 2014 Workshops in January, which 

brought together the main agents of golf in Portugal. 

Among those present at the event was Dutchman Lodewijk 

Klootwijk, CEO of EGCOA, the association which the CNIG 

joined this year and which represents 14 countries and 

more than 950 golf course owners in Europe.

Optimistic about the future, Alexandre Quintas e Sousa, 

who is also a member of the CNIG board of directors, ex-

plains that in the coming months Portugal will adapt and 

implement a programme started in the Netherlands, which 

experienced a remarkable retention rate of 90%. «It is a 

programme for attracting new players, the aim of which is 

to sell golf to those who never played it,» the president of 

Estela Golf Club explains. «In six years, Portugal has lost 

1% of its players, while there are eight countries in Europe 

that have gained 15%. It doesn’t make sense. We have 

about 160 players per course, when the European average 

is about 630, which means we have four times less. We 

should have between 500 to 600 players per course to be 

sustainable,» he adds.

But ultimately, what is it that’s not working? «I think 

that we all have ideas and we have already implemented 

programmes on our own courses fields to attract new 

players, but nothing has worked. We’ll only achieve results 

if we join forces and do something with high visibility». An 

example of joining forces has been the joint effort of the 

top five golf courses in the Norte region. If, up until about 

two years ago they practically lived «back to back», to-

day they have managed to make «the Portuguese Tourist 

Board recognise golf in the 

Norte as a complementary 

product». They have also 

created Penta, «a product 

geared towards tour opera-

tors that has a set price and 

allows customers to choose 

the courses they want to 

play» and they have joined 

up with the Oporto Tourism 

Association, with the aim of «attending fairs together as a 

golf destination». Proof of this commitment is that ‘Oporto 

and the Norte’ was among the finalists for Best New Golf 

Destination at the IGTM 2013. «Results aren’t achieved 

overnight, but we are confident,» Alexander Quintas e 

Sousa concludes.

AlexAndre QuintAs e sousA

Porto e Norte, um novo destino de golfe
Oporto and the Norte region, a new golf destination

É uma das figuras mais relevantes do golfe no Norte e 

foi no hotel Palácio Estoril, no final dos Workshops CNIG 

2014 que reuniram em janeiro os principais agentes do gol-

fe em Portugal, que o encontrámos. Entre os presentes na  

iniciativa esteve o holandês Lodewijk Klootwijk, diretor 

executivo da EGCOA, associação que o CNIG integrou este 

ano e que representa 14 países e mais de 950 proprietários 

de campos de golfe na Europa.

Otimista quanto ao futuro, Alexandre Quintas e Sousa, 

também membro da direção do CNIG, explica que Portugal 

vai adaptar e implementar nos próximos meses um pro-

grama iniciado na Holanda que registou uma extraor-

dinária taxa de retenção de 90%. «É um programa para 

atrair novos jogadores, que tem como intuito vender 

o golfe a quem nunca jogou», explica o presidente do  

Estela Golf Club. «Em seis anos, Portugal perdeu 1% de jo-

gadores quando há oito países da Europa que ganharam 

15%. Não faz sentido. Temos cerca de 160 jogadores por 

campo quando a média europeia ronda os 630, o que sig-

nifica que estamos quatro vezes abaixo. Deveríamos  

ter entre 500 a 600 jogadores por campo para ser susten-

tável», acrescenta.

Mas, afinal, o que está a falhar? «Acho que todos nós 

temos ideias e já fizemos programas dentro dos nossos 

campos para atrair novos jogadores, mas nada resul-

tou. Só unindo esforços e fazendo uma coisa com grande  

visibilidade é que vamos conseguir resultados». Exemplo 

de união tem sido o esforço conjunto dos cinco maiores 

campos de golfe da região Norte. Se até há cerca de dois 

anos viviam praticamente «de costas voltadas», hoje 

já conseguiram que «o Turismo de Portugal reconhe- 

cesse o golfe no Norte como 

um produto complementar». 

Criaram também o Penta, 

«um produto vocacionado 

para operadores turísticos 

que tem um preço definido 

e permite ao cliente escolher 

os campos onde quer jogar» 

e aliaram-se à Associação de 

Turismo do Porto com o pro-

pósito de «ir a feiras em conjunto como destino de golfe». 

Prova deste empenho é que o Porto e Norte esteve entre os 

finalistas para Melhor Novo Destino de Golfe na IGTM 2013. 

«Os resultados não aparecem de um dia para o outro, mas 

estamos confiantes», remata Alexandre Quintas e Sousa.

«Só unindo esforços e fazendo uma 
coisa com grande visibilidade é que 

vamos conseguir resultados»\\ 
«We’ll only achieve results if we join 

forces and do something with  
high visibility»
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diogo gAspAr FerreirA

«Vamos tentar combater os chavões do golfe» 
«We will try to fight golf clichés» 

Diogo Gaspar Ferreira é hoje presidente da direção do 

CNIG, CEO de Vale do Lobo e presidente da Associação  

Portuguesa de Resorts. Lançando um olhar sobre a indús-

tria do golfe, são três os números que destaca. O primeiro é 

que «entre 2007 e 2013 houve uma baixa de cerca de 20% 

do número de voltas em Portugal»; o segundo prende-se 

com o preço médio de volta por campo, «que foi de 56€ 

em 2011 e de 50,5€ em 2012, porque os clubes não conse- 

guiram refletir no preço o aumento do IVA»; o terceiro tem 

a ver com o número de jogadores em Portugal, «que há dez 

anos que não cresce». «Portugal tem talvez a pior taxa 

da Europa em termos de número de jogadores. Tem cerca  

de 15 mil jogadores federados enquanto países com a Ho-

landa, Espanha, Alemanha e Suécia têm mais de 300 mil».

É precisamente devido a este último ponto que se vai 

avançar com «uma campanha a sério para ir buscar pes-

soas que nunca jogaram golfe, tornando o desporto mais 

fácil», declara Diogo Gaspar Ferreira. «O golfe tem mui-

tos chavões. Que é de elite, que é muito caro, que é só para  

Diogo Gaspar Ferreira is currently chairman of the board 

of directors of the CNIG, CEO of Vale do Lobo and president 

of the Portuguese Association of Resorts. Taking a look at 

the golf industry, there are three numbers he highlights. 

The first is that «between 2007 and 2013 there has been 

a drop of about 20% in the number of golf rounds played 

in Portugal»; the second relates to the average green fee 

per course, «which was €56 in 2011 and €50.50 in 2012, be-

cause clubs have been unable to reflect the hike in VAT in 

the price»; the third has to do with the number of players 

in Portugal, «which hasn’t grown for ten years». «Portu-

gal has possibly the worst rate in Europe in terms of player 

numbers. It has about 15,000 registered players, while 

countries such as the Netherlands, Spain, Germany and 

Sweden have more than 300,000».

It is precisely due to this last point that there are plans to 

go ahead with «a serious campaign to attract people who 

have never played golf, making the sport easier,» says 

Diogo Gaspar Ferreira. «Golf suffers many clichés, that it 

«O golfe fatura 100 milhões de euros por ano, mas 
se avaliarmos tudo o que envolve, acredita-se que 
chegue aos 500 milhões, cerca de 5% do turismo 

português»\\ «Golf makes €100 million per year, 
but if we include everything involved with it, it is 
believed that the right figure is as much as 500 

million, about 5% of Portuguese tourism»

is elite, that it is very expensive, that it is only for the rich 

and that is hard to get into, when none of this is true. So 

we are going to try to combat these clichés and make all 

the golf rules easy, using foreign examples». The purpose, 

according to Diogo Gaspar Ferreira, is «to go from 15,000 to 

30,000 registered players in three years, because when we 

double this number we will ensure that the industry as a 

whole becomes profitable or at least, balanced». Consoli-

dating the visitportugalgolf.com platform is another prior-

ity for the CNIG. «It is the only site in the world where you 

can make online bookings for an entire country, so we’re 

going to invest in this tool to sell Portugal as a golf destina-

tion and attract new local and foreign players».

«Although Portugal is the world number two in terms of 

golf tourism success, with 18% of the world market share 

(the number one is Spain, with 27%), this is not enough,  

because as few Portuguese play the sport, the course oc-

cupancy rate is very low,» admits Diogo Gaspar Ferreira. 

Indeed, in addition to efforts to get more Portuguese golf-

ers, «we will also focus on the four major markets (English, 

Irish, German and Dutch), but also on being able to reach 

other places of extreme relevance, such as Switzerland, 

Austria and Scandinavia».

ricos e que é difícil de entrar, quando não é verdade.  

Portanto, vamos tentar combater estes chavões e facilitar 

as regras todas do golfe, usando exemplos estrangeiros». 

O propósito, segundo o responsável, é «em três anos, pas-

sar de 15 para 30 mil jogadores federados, porque ao du-

plicarmos este número vamos conseguir que a indústria 

como um todo passe a ser rentável ou, pelo menos, equi-

librada». Consolidar a plataforma visitportugalgolf.com é 

outra das prioridades do CNIG. «É o único site do mundo 

onde se pode fazer as marcações online de todo um país, 

portanto vamos investir nesta ferramenta para vender 

Portugal como destino de golfe e ir buscar novos jogadores 

nacionais e estrangeiros».

«Apesar de Portugal ser o segundo país do mundo com 

maior sucesso em termos de golfe turista, com 18% da 

quota de mercado mundial (o primeiro é Espanha com 

27%), isso não chega, porque como os portugueses jogam 

pouco, a taxa de ocupação dos campos é muito baixa», 

reconhece Diogo Gaspar Ferreira. Com efeito, além dos es-

forços para angariação de jogadores nacionais, «a aposta 

passa pelos quatro mercados mais importantes (inglês, 

irlandês, alemão e holandês), mas também por conseguir 

chegar a outros locais de extrema relevância, como Suíça, 

Áustria e Escandinávia».
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pedro de mello breyner

«Comunicar para fora do espectro do golfista nacional» 
«Communicating outside the spectrum of the Portuguese golfer»

Responsável pela recém-criada marca Orizonte Golf, que 

gere sete campos em Portugal, Pedro de Mello Breyner in-

tegra igualmente a direção do CNIG. Sobre a ideia de agre-

gar estes sete campos, Pedro de Mello Breyner clarifica o 

propósito: «a gestão isolada de um campo de golfe é um 

negócio extremamente difícil de viabilizar. A gestão con-

junta apresenta uma série de vantagens, nomeadamente 

ao nível dos custos, das receitas e sobretudo da promoção. 

Temos uma oferta mais completa, portanto, mais apelati-

va para conquistar mercado». Apesar da grande aposta do 

grupo passar pelo internacional, a preocupação com a for-

mação de jogadores nacionais é evidente. «Achamos que 

podemos vir a ter um papel muito importante para aju-

dar a criar novos jogadores portugueses de golfe, princi- 

palmente com a academia que tencionamos fazer em  

Oeiras ainda este ano».

Quanto à justificação para haver tão poucos pratican-

tes em Portugal, Pedro de Mello Breyner aponta para uma 

questão cultural e para a conotação demasiadamente 

elitista intrínseca à moda-

lidade. «Todas as entidades 

envolvidas na indústria do 

golfe, nomeadamente a Fe-

deração e o CNIG, estão a fa-

zer um trabalho muito sério 

nesse sentido. É preciso co-

municar para fora do espec-

tro do golfista nacional para 

atrair novos jogadores». Não 

obstante a importância do pricing que, na opinião de Pedro 

de Mello Breyner, «está nas mãos de quem gere os campos 

de golfe», a comunicação é realmente a chave para «ten-

tar pôr as pessoas a jogar, principalmente os mais novos, 

acompanhados de outros jovens. Pôr uma criança de nove 

anos a aprender a jogar golfe com adultos it’s boring». 

Como tal, «temos de seguir os exemplos de outros paí-

ses que já passaram por este problema, como Espanha ou  

Holanda». E conclui: «é um desafio com ‘d’ grande, mas  

estou otimista».

Responsible for the newly created brand Orizonte Golf, 

which manages seven courses in Portugal, Pedro de Mello 

Breyner is also part of the board of directors of the CNIG. Pe-

dro de Mello Breyner clarifies the purpose behind the idea 

of grouping these seven courses: «the isolated operation 

of a golf course is an extremely difficult business to make 

viable. Joint management brings a number of advantages, 

particularly in terms of costs, revenues and in terms of 

promotion. Our range of products is more comprehensive 

and therefore more appealing for conquering the mar-

ket». Although the main focus of the group involves the 

international market, its concern for training Portuguese 

 players is clear. «We think we could come to have a very 

important role in helping to create new Portuguese golfers, 

especially with the academy we intend to do in Oeiras later 

this year».

As to the justification for having so few golfers in  

Portugal, Pedro de Mello Breyner refers to a cultural issue 

and to the too elitist connotation inherent to the sport. 

«Every institution involved 

in the golf industry, and 

in particular the Federa-

tion and the CNIG, is work-

ing very seriously to that 

end. We need to commu-

nicate outside of the spec-

trum of the Portuguese 

golfer to attract new play-

ers». Notwithstanding the 

importance of pricing, which, in the opinion of Pedro de 

Mello Breyner, «is in the hands of those who operate golf 

courses,» communication is really the key to «try to get 

people to play, especially youngsters, in the company of 

other youngsters. Put a nine year old to learn to play golf 

with adults, and it’s boring». As such, «we have to follow 

the examples of other countries that have already gone 

through this problem, such as Spain or the Netherlands». 

And he concludes: «This is a challenge with a big ‘c’, but  

I’m optimistic».

«A gestão isolada de um campo de 
golfe é um negócio extremamente 

difícil de viabilizar»\\ «The isolated 
operation of a golf course is an 
extremely difficult business to  

make viable»
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Christopher stilwell

«Formar jogadores de alto nível leva muitos anos» 
«Training high level players takes many years»

Além de CEO do Oceânico Golf, Christopher Stilwell per-

tence à direção do CNIG, podendo falar com propriedade 

do golfe nacional, particularmente, do Algarve, região que 

concentra o maior número de campos em Portugal (43%) e 

onde o grupo detém nove unidades.

Fazendo questão de lembrar que «Portugal é consi-

derado o destino mundial de golfe e o Algarve o destino 

europeu nomeado por operadores, agentes e jornalistas», 

Christopher Stilwell salienta que «a indústria do golfe 

nacional, mais especificamente da zona de Lisboa e do  

Algarve, é um produto turístico». «95% da nossa clientela 

é oriunda essencialmente do Norte da Europa», elucida o 

responsável, reconhecendo que uma das suas ambições 

passa por alargar a época alta (que se verifica sobretudo 

em março/abril e outubro), minimizando a quebra sentida 

nos outros meses.

Porém, o contributo que o Oceânico Golf tem dado à  

formação de novos jogadores é também digno de desta-

que. «O Clube de Golfe de Vilamoura é aquele que tem pro-

duzido jogadores de golfe por excelência, tanto que ganhou 

o Campeonato Europeu de Clubes este ano. É a primeira 

vez que um clube de golfe português ganha um cam- 

peonato da Europa», realça com orgulho Christopher  

Stilwell. «Estamos a começar a ver o resultado de anos e 

anos, porque não se formam jogadores deste nível em dois 

Apart from being CEO of Oceânico Golf, Christopher 

Stilwell is also on the board of directors of the CNIG, and 

more than qualified to speak on national golf, particularly 

in the Algarve, a region that contains the largest number 

of courses in Portugal (43%) and where the group currently 

has nine units.

Insisting on recalling that «Portugal is considered  

the world golf destination and the Algarve the European 

destination voted by operators, agents and journalists,» 

Christopher Stilwell stresses that «the national golf indus-

try, more specifically within the area of   Lisbon and of the 

Algarve, is a tourist product». «95% of our clientele comes 

essentially from Northern Europe,» the CEO reveals, rec-

ognising that one of his ambitions involves extending the 

high season (normally March/April and October), mini-

mising the quiet spell felt in other months.

However, the contribution that Oceânico Golf has giv-

en to training new players is also worthy of mention.  

«Vilamoura Golf Club has produced golfers par excel-

lence, and has won the European Club Championship this 

year. This is the first time a Portuguese golf club has won 

a championship in Europe,» Christopher Stilwell proudly 

explains. «We are starting to see the result of years and 

years’ effort, because players of this level can’t be trained 

in two or three years. It takes many years,» he adds, before 

ou três anos. São muitos anos», acrescenta, adiantando 

que em 2014 se vão tornar profissionais mais três ou quatro 

jogadores de alto nível. «Vilamoura é um exemplo a seguir, 

mas queremos muito mais», afirma o CEO do grupo orga-

nizador de eventos como o Portugal Masters, o Oceânico 

World Kids ou o Grande Troféu Vilamoura.

À semelhança dos seus pares, Christopher Stilwell 

aponta a baixa percentagem de portugueses que praticam 

o desporto e a conotação elitista do golfe como alguns dos 

motivos para a escassa quantidade de jogadores nacionais. 

Contudo, na sua perspetiva, «o facto de termos desportis-

tas a singrar a nível europeu e mundial já começa a atrair a 

juventude para o golfe».

«O facto de termos desportistas a 
singrar a nível europeu e mundial 

já começa a atrair a juventude para 
o golfe» \\ «The fact that we have 

sportsmen succeeding at European 
and world levels is now beginning to 

attract youngsters to golf»

revealing that in 2014 three or four high-level players will 

turn professional. «Vilamoura is an example to follow, but 

we want much more,» says the CEO of the group organis-

ing events like the Portugal Masters, the Oceânico World 

Kids, or the Vilamoura Grand Trophy.

Like his peers, Christopher Stilwell refers to the low per-

centage of Portuguese who play this sport and the elit-

ist connotation of golf as some of the reasons for the low 

number of national players. However, in his perspective, 

«the fact that we have sportsmen succeeding at European 

and world levels is now beginning to attract youngsters  

to golf».
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José mAtiAs

«O golfe em Portugal está muito bem conceituado» 
«Golf in Portugal has an excellent reputation»

Diretor executivo do Pestana Golf, que inclui seis cam-

pos de golfe e um sétimo já em vista, José Matias pertence 

igualmente à direção do CNIG. Fazendo um balanço sobre o 

ano passado, refere «que 2013 foi um ano positivo, porque 

se registou um aumento no número de voltas nos campos 

de golfe do Grupo Pestana». Para manter a tendência, o 

responsável enumera como principais objetivos «manter 

a qualidade e a boa reputação dos nossos campos de golfe, 

prestando um serviço de excelência, bem como fidelizar os 

nossos clientes».

Confiante de que Portugal está no caminho certo para 

conseguir aumentar a prática de golfe, José Matias está 

igualmente seguro de que «existem outros fatores que 

muito poderiam influenciar este crescimento». Um deles 

é «a necessidade e diversidade dos voos diretos para o  

Algarve, principalmente da Escandinávia, sendo esta uma 

Executive director of Pestana Golf, which includes six 

golf courses and a seventh already on the way, José Matias 

also belongs to the board of directors of the CNIG. Taking 

stock of the past year, he says «that 2013 was a good year, 

because there was an increase in the number of rounds 

played on the golf courses of the Pestana Group». To keep 

up this trend, the director lists as his main objectives, 

«maintaining the quality and good reputation of our golf 

courses, providing excellent service, as well as keeping our 

customers loyal».

Confident that Portugal is on the right track to be able 

to increase golfer numbers, José Matias is also certain 

that «there are other factors that could highly influence 

this growth». One is, «the need for and diversity of direct 

flights to the Algarve, especially from Scandinavia, a situa-

tion which is known about and demanded by all agents in 

«Seria muito importante aumentar 
os voos diretos para o Algarve e 
baixar o IVA dos green fees e da 

restauração»\\ «It would be very 
important to increase direct flights to 
the Algarve and lower VAT on green 

fees and the restaurant industry»

situação conhecida e reclamada por todos os agentes 

deste negócio». Segundo o diretor, a lacuna «leva gran-

des operadores turísticos a enviar os seus clientes para  

outros destinos concorrentes, principalmente para o Sul de  

Espanha e Turquia». Outro fator considerado essencial por 

José Matias «seria baixar o IVA dos green fees e da restau-

ração para haver um maior poder de concorrência nos pre-

ços a praticar».

Quanto ao que está por vir, José Matias admite que  

«temos todas as condições para continuar no topo das  

escolhas dos golfistas de toda a Europa». Além do mais, 

«a relação e pró-atividade que se está a trabalhar entre  

entidades públicas e privadas deste setor – Turismo de 

Portugal, FPG, PGA e CNIG – garante-nos boas perspetivas 

para o futuro».

this business». According to the director, this gap «caus-

es major tour operators to send their customers to other 

competing destinations, and in particular to the South of 

Spain and Turkey». Another factor considered essential 

by José Matias «would be to lower VAT on green fees and 

the restaurant industry, to ensure greater competitiveness 

in pricing».

As for what’s to come, José Matias admits that «we have 

all the conditions to remain the top choice for golfers from 

all over Europe». Furthermore, «the relationship and pro-

activity enjoyed between public and private entities in this 

sector – Portuguese Tourist Board, FPG, PGA and CNIG – 

ensures us good prospects for the future».
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O caminho a seguir para aumentar a prática de golfe em 

Portugal, de acordo com Manuel Agrellos, presidente da 

Federação Portuguesa de Golfe (FPG), passa por «levar o 

golfe à população nacional, seja em acessibilidade, seja em 

formação», mas ainda «às crianças e jovens, para que es-

tas tenham conhecimento da modalidade ao mesmo tem-

po que têm do futebol, atletismo ou ginástica e, para isso, é 

necessário levar o golfe às escolas. Este é, sem dúvida, um 

investimento no futuro».

O trabalho feito no Centro Nacional de Formação de 

Golfe do Jamor, onde funciona a Escola Nacional de Gol-

fe há cerca de um ano, é um dos motivos de orgulho da  

Federação. Também o Projeto Drive, «que visa levar o gol-

fe a todas as escolas próximas de infraestruturas de golfe, 

dar formação aos professores de educação física e dar a 

conhecer o golfe à população através de um road show que 

vai a centros comerciais, festivais da juventude e eventos 

ligados ao desporto» é outra das iniciativas da FPG que, em 

2013, fez chegar o golfe a cerca de 27 mil crianças. «No âm-

bito do Alto Rendimento temos vindo a desenvolver um 

trabalho que tem levado à conquista de inúmeros títulos 

internacionais e à presença de jogadores no European Tour 

e outros circuitos satélite e que dão uma enorme visibilida-

de ao golfe», informa Manuel Agrellos.

Os principais objetivos da FPG até 2015, revela o pre- 

sidente, envolvem manter o trabalho desenvolvido nos 

últimos tempos e organizar competições profissionais  

internacionais.

The way forward to increase the practice of golf in  

Portugal, according to Manuel Agrellos, president of the 

Portuguese Golf Federation (FPG), involves «bringing golf 

to the national population, both in terms of affordability 

and in instruction,» but also «to children and young peo-

ple, so that they find out about the sport at the same time 

as they find out about football, athletics, or gymnastics 

and, to do so we need to bring golf to schools. This is un-

doubtedly an investment in the future».

The work done at the National Golf Training Centre of 

Jamor, where the National Golf School has been operating 

for about a year, is a source of pride for the federation. As is 

the ‘Drive Project’, «which aims to bring golf to all schools 

near golf facilities, to train physical education teachers and 

to introduce golf to the population through a road show, 

which visits shopping centres, youth festivals and events 

linked to sport». This is another of the initiatives of the 

FPG, which, in 2013, brought golf to about 27,000 children. 

«In terms of High Yield, we have been developing a pro-

ject that has led to winning many international titles and 

to the presence of players on the European Tour and other 

circuits, giving major visibility to golf,» Manuel Agrellos in-

forms us.

The main objectives of the FPG until 2015, the president 

reveals, involve continuing the work of recent times and 

organising international professional competitions.

mAnuel Agrellos

«É necessário levar o golfe às escolas»
«We need to bring golf to schools»

«Em 2013, cerca de 27 mil crianças 
tiveram contacto com o golfe 

através do Projeto Drive»\\ «In 
2013, about 27,000 children came 
into contact with golf through the 

‘Drive Project’»
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aldeias do Xisto
Passado Feito Presente \\ Past Made Present

TeXTO TeXT Maria aMélia Pires \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHy alDeias DO XisTO (www.alDeiasDOXisTO.PT)
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Way up from the hilltops and lookout points, you can 

see broad horizons of almost untouched beauty. These 

are wild landscapes of schist and pine forests; clusters of 

houses that gently descend the hills; or these are gigantic 

ravines, with almost sheer drops down to the villages... and 

the houses are nestled down below, some covered in slate, 

melting into the hills, as if wearing a disguise, so that no-

thing disturbs their life of mystery.

Once it was the courage of the men that kept the villages 

alive: they tamed mountains, domesticating them, bre-

aking stone, sowing rye and corn, raising cattle, sheltering 

bees in hives. Peasants, shepherds and craftsmen harmo-

nised their lives with the mutual aid of wise community  

Do alto dos cabeços e miradouros, há amplos horizontes 

de beleza quase intocada. São paisagens bravias de xisto 

e pinheiral; são casarios que descem, mansos, as colinas; 

ou são gigantescos barrocais que caem quase a pique so-

bre as aldeias… e as casas aninham-se ao fundo, algumas 

cobertas de xisto, confundindo-se com a serra, como se 

usassem um disfarce, para que nada lhes perturbe a sua 

vida de mistério.

Outrora foi a coragem dos homens que manteve vivas 

as aldeias: desbravaram montanhas, domesticaram-nas, 

quebrando pedra, semeando centeio e milho, criando gado, 

abrigando abelhas nos cortiços. Camponeses, pastores e 

artesãos harmonizavam as suas vidas com a entreajuda 
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de um sábio viver comunitário. No presente, são as ativida-

des artesanais e o turismo que dão vida a estas terras, que 

muitos julgarão tratar-se do fim do mundo. Puro engano!  

É o princípio do mundo: a génese, o começo, o passado  

feito presente.

Os moinhos ainda lá estão, assim como os teares, as  

capelinhas, os canos de pedra das levadas, os canastros… 

e há ainda quem conte comoventes histórias de vida, se as 

quisermos escutar. Haja silêncio ao redor! E há o silêncio 

das serras.

Por vezes as palavras são supérfluas, porque as casas, 

minuciosamente construídas, porque a maravilhosa ce-

nografia das janelas e das portas, rasgando a escuridão 

da pedra, porque as ruas que se assemelham a corredores  

labirínticos, porque tudo que nasceu pela mão do Homem… 

contam impressionantes histórias de muitas vidas.

living. In the present, it is tourism and handicrafts that bring 

life to these lands, which many judge to be the end of the 

world. They couldn’t be more wrong! This is the start of the 

world: the genesis, the beginning, the past made   present.

The mills are still there, as are the looms, the small cha-

pels, the stone pipes of the levada waterways, the baskets... 

and there are still those who tell moving stories of life, if 

you want to listen. There is silence all around! And there is 

the silence of the mountains.

Sometimes words are superfluous, because the pains-

takingly built houses; the stunning scenery of windo-

ws and doors, tearing through the darkness of the stone; 

the streets that resemble labyrinthine passageways; and 

everything created out of man’s guile...tell their own im-

pressive stories of many lives.
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O passado quer-se presente, para que as Aldeias do  

Xisto não sejam apenas memórias esquecidas. Não o são, 

porque a ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento  

Turístico das Aldeias do Xisto, em parceria com 21  

Municípios da Região Centro e com cerca de cem opera-

dores privados, tem um papel ativo na promoção conjun-

ta deste território, na criação de riqueza através da oferta  

de serviços turísticos cer-

tificados e na preservação 

da cultura e do património 

do mundo rural beirão: 

pelo desenvolvimento in-

tegrado e sustentável do 

território, contra a deser-

tificação humana e o es-

quecimento.

Sem nunca descurar 

o bem-estar e a qualidade de vida das populações  

locais, pelo contrário, melhorando-os, o projeto Rede 

das Aldeias do Xisto promove os valores únicos das 

27 aldeias abrangidas, a sua oferta turística, o contac-

to direto com as populações e a sua cultura, o usufruto 

da paisagem natural e os serviços e produtos dos seus  

parceiros, através de um calendário de eventos culturais  

criativos e diretamente ligados às tradições locais.

The past is clinging to the present, so that the Schist 

Villages remain more than just forgotten memories. And 

they are more, because ADXTUR - Agency for Tourism 

Development of the Schist Villages, in partnership with 21 

municipalities of the Central Region of Portugal and about 

a hundred private operators, is playing an active role in the 

joint promotion of this territory, in the creation of wealth 

by offering certified tou-

rism services and in the 

preservation of culture and 

heritage of the  rural world 

of the Beira region: through 

the integrated and sustai-

nable development of the 

territory, against depopu-

lation and oblivion.

Without neglecting the 

welfare and quality of life of the local populations, and, 

quite the contrary, improving them, the Schist Villages  

Network project promotes the unique values   of the 27 villa-

ges covered, their tourist facilities, direct contact with the 

population and their culture, enjoying the natural lands-

cape and the services and products of its partners, throu-

gh a schedule of creative cultural events directly linked to  

local traditions.

Trilham-se florestas milenares; as canoas deslizam nos 

rios e riachos; reinventam-se sabores com os frutos da 

terra; revivem-se tradições e artes antigas, tornando-as 

futuras; contam-se histórias de outrora, em casas cui- 

dadosamente preservadas, que agora albergam forasteiros 

ávidos de narrativas… é o passado transformado em even-

tos culturais únicos. E são os museus, os monumentos, os 

castelos há muito erguidos que se querem vivos. O ontem é 

o hoje, quando há a certeza de que tudo que foi dito, feito e 

sentido permanece verdadeiro e autêntico.

Há ainda tesouros escondidos. Venha descobri-los! Se 

for inverno, a noite desce muito rápida sobre as aldeias, 

convidando às lareiras; se for verão, as sombras demoram 

o seu tempo a cobrir a quentura do xisto, desafiando os 

dias, que têm tanto tempo quanto o que quisermos.

Ancient forests are trekked through; canoes glide down 

rivers and streams; flavours are reinvented with the fruits 

of the earth; traditions and ancient arts are revived, turning 

them into futures; stories are told of olden days, in carefully 

preserved houses, which now welcome strangers, keen 

for a tale... this is the past transformed into unique cultural 

events. And the museums, monuments, and castles built 

long ago want to live. Yesterday is today, when there is the 

certainty that all that was said, done and felt remains true 

and authentic.

There are also hidden treasures. Come and discover 

them! During winter night descends very quickly on the 

villages, making its fireplaces so appealing; during sum-

mer, the shadows take their time to cover the warmth of 

the schist, challenging the days, which have as much time 

as we could want.

O projeto Rede das Aldeias do 
Xisto promove os valores únicos das 
27 aldeias abrangidas.\\ The Schist 
Villages Network project promotes  

the unique values   of the 27  
villages covered.
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beniamino levi

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa (COM a COlaBOraÇãO De TiaGO FeijóO) \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHy THe sTraTTON FOUNDaTiON
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«Sinto-me feliz e honrado por ter conhecido Dalí»
«I am pleased and honoured to have met Dalí»

Beniamino Levi é hoje proprietário de uma das maiores 

e mais representativas coleções de arte do planeta. Era 

já dono de uma galeria de arte em Milão quando, no final 

da década de 1960, rumou a Paris para conhecer pesso-

almente Salvador Dalí. Passados mais de 40 anos desde o 

encontro que mudou a sua vida, Beniamino Levi deu já a 

conhecer a obra do mestre do surrealismo a mais de dez 

milhões de pessoas em todo o mundo. 

Beniamino Levi is now the owner of one of the largest and 

most significant art collections on the planet. He already 

owned an art gallery in Milan when, in the late 1960s, he 

headed to Paris to meet Salvador Dalí. Now, more than 40 

years after the encounter that changed his life, Beniamino 

Levi has brought the work of the master of surrealism to 

more than ten million people around the globe.

Bernardo Pinto de almeida
Professor Catedrático na UP, Historiador de arte | escritor
Professor at the University of Oporto, art Historian | writer

OPiNiãO \\ OPiNiON

Agitou-se o País com a intriga dos «Mirós do BPN» sem 

tal gerar a discussão necessária das questões que devem 

enquadrar a reflexão. Os 85 quadros do artista, dos maio-

res do século XX, permaneceram demasiado tempo 

um segredo bem guardado. Em outro país tal tesouro  

seria divulgado no momento da nacionalização pois era 

obrigatório esclarecer os novos proprietários – todos nós,  

que pagamos «buracos» que outros fizeram – de que a 

decisão não favorecia a fraude. Trata-se de saber porquê e 

para que se vende e o que se fará com os «nossos» dinhei-

ros. Esclarecimento que, acionistas sem ações, devemos 

exigir. É irrelevante discutir se a coleção deve ou não ficar, 

como quer um grupo de alegados especialistas ouvidos à 

pressa, mas urgente pensar porquê e em que condições 

deve ficar. 

Faz sentido abrir um Museu Miró à beira Tejo? Não creio. A 

importância deste ou qualquer outro artista não deve ser 

fetichizada. Manter uma coleção cuja grandeza só seria 

superada pela da Fundação Miró em Barcelona é excen-

tricidade que não colhe. Como guardar a maior reserva 

de cangurus da Europa sem um zoológico que albergasse 

exemplares das principais espécies. É dizer que nos falta o 

Museu capaz de os integrar, quando podíamos tê-lo. A co-

leção Berardo, cuja negociação pedia a constituição de um 

fundo privado para a aquisição conjunta com o Estado, po-

deria receber algumas destas obras ou albergar o conjunto 

como um núcleo forte, como já tem outros. Sem contexto 

não há justificação. 

O que se deve abrir ao debate, já que ainda há tempo, 

resume-se a dois pontos. Para quando a política cultu-

ral que entenda a urgência de conservar tal coleção, que 

àquele preço outra assim não teremos, já que vale cada 

dia mais e ultrapassou há muito o valor ajustado entre as 

partes? E ainda: se os Mirós se venderem, como se apli- 

cará o resultado, euro por euro? Esta é a oportunidade para, 

guardando alguns deles para uma coleção pública, trocar 

os demais por obras que completariam a coleção que fal-

ta para sermos europeus. Como fazem os colecionadores  

e os museus americanos que trocam obras para comple- 

tar acervos.

Miró na Mira: As Artes e as Partes 

The intrigue of the «Mirós of BPN» may have shaken 

the country, but this did not generate the necessary 

discussion of issues truly worthy of reflection. The 85 

paintings by the artist, one of the greatest of the 20th 

century, remained a closely guarded secret for far too long. 

In any other country, such a treasure would be disclosed 

at the time of nationalisation, as it is compulsory to clarify 

to the new owners – all of us, who paid for the «holes» 

made by others – that the decision did not favour fraud. 

This is about knowing why and to what end things are sold 

and what will be done with «our» money. Clarification 

that, as shareholders without shares, we should demand. It 

is irrelevant to discuss whether the collection should stay 

or not, as a group of alleged experts consulted in haste 

would like, but it is urgent to think why and under what 

conditions it should stay.

Does it make sense to open a Miró Museum besides the 

Tagus? I think not. The importance of this or any other 

artist should not be fetishized. Keeping a collection whose 

greatness would only be surpassed by the Miró Foundation 

in Barcelona is futile eccentricity. How should you store the 

largest reserve of kangaroos in Europe without a zoo that 

houses examples of the main species? That’s like saying 

that we lack the museum able to house them, when we 

could have it. The Berardo Collection, the negotiations for 

which called for the constitution of a private fund for the 

joint acquisition with the state, could receive some of these 

works or house the collection as a strong core, as it already 

has others. Without context there is no justification.

What should be open to debate, as there is still time, boils 

down to two points. When will we have a cultural policy that 

understands the urgency of preserving this collection, the 

like of which we would never have at such a price, seeing 

as it goes up in value each day and has long exceeded the 

value set between the parties? And also: if the Mirós are 

sold, how will the proceeds be used, Euro for Euro? This 

is the opportunity, saving some for a public collection, to 

exchange the others for works that would complete the 

collection that is lacking for us to be Europeans. Just as 

Americans collectors and museums do, who exchange 

works to complete collections.

Miró on View: The Arts and the Parts



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

The 60s were coming to an end when Beniamino Levi 

organised an exhibition on surrealism in the art gallery 

that he then owned in Milan. He had already assembled 

pieces by Ernst, Lam, Matta, Magritte, and many others, 

but he didn’t have a Dalí. It was then that he set off to Paris 

to meet the genius at the hotel Maurice. This extraordinary 

encounter, which would change his life forever, was fol-

lowed by many others, either in Paris or in Spain. One day, 

Levi was enchanted by some sculptures he saw in Dalí’s 

studio and it was then that he decided to collect three-di-

mensional works by the master, encouraging him, with the 

help of Gala (Dalí’s wife), to create new pieces.

Today, many works reflecting the entire universe, sym-

bolism and creative genius of Dalí feature in Beniamino 

Findavam os anos 60 quando Beniamino Levi organi- 

zava uma exposição sobre o surrealismo na galeria de 

arte que então possuía em Milão. Tinha já reunidas peças 

de Ernst, Lam, Matta, Magritte, e tantos outros, mas fal- 

tava-lhe Dalí. Foi então que rumou a Paris para se encon-

trar com o génio no hotel Maurice. A este extraordinário 

encontro, que viria a mudar a sua vida para sempre, outros 

tantos se seguiram, ora em Paris ora em Espanha. Certo 

dia, Levi ficou encantado com umas esculturas que viu no 

estúdio de Dalí e foi então que se decidiu a colecionar obras 

tridimensionais do mestre, encorajando-o, com a ajuda de 

Gala (mulher de Dalí), a conceber novas peças.

Hoje, fazem parte da extensa coleção de Beniamino Levi 

inúmeras obras que espelham todo o universo, simbolismo 

e génio criativo de Dalí: esculturas em bronze (como Alice 

in Wonderland), objetos de ouro, colagens, esculturas em 

vidro, ilustrações surrealistas de grandes obras literárias 

(como a Bíblia e a Divina Comédia), ou icónicos objetos de 

design como o Mae West Lips Sofa.

Mais de 300 obras de arte de Beniamino Levi estão em 

exposição permanente no Espace Dalí, na capital francesa, 

mas a coleção levou já o trabalho tridimensional do mestre 

do surrealismo a quatro continentes. «Como presidente da 

Fundação Stratton já organizei mais de 80 exposições de 

Dalí em museus e locais prestigiados em todo o mundo», 

afirma Levi. «Estas exposições têm sido aclamadas tanto 

pela crítica como pelo público e já foram vistas por mais de 

Levi’s extensive collection: bronze sculptures (such as 

Alice in Wonderland), gold objects, collages, glass sculp-

tures, surreal illustrations of major literary works (such as 

The Bible and The Divine Comedy), or iconic design objects 

such as the Mae West Lips Sofa.

More than 300 of Beniamino Levi’s works of art are on 

permanent display at the Espace Dalí, in the French capi-

tal, but the collection has already taken the three-dimen-

sional work of the master of surrealism to four continents. 

«As president of the Stratton Foundation, I have organised 

more than 80 Dalí exhibitions in museums and prestigious 

venues around the world,» says Levi. «These exhibitions 

have been acclaimed by critics and the public alike, and 
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dez milhões de pessoas nos últimos 25 anos», acrescenta 

o curador das exposições Dalí Universe.

Apesar do notável contributo que Beniamino Levi tem 

dado para a divulgação deste que é um dos maiores artis-

tas do século XX, as suas ambições não se ficam por aqui, 

sendo um dos seus sonhos levar a exposição Dalí Universe 

a Luanda. «Este poderia ser o projeto mais interessante da 

minha vida até agora», reconhece Levi, confessando-se 

um apaixonado pelo continente africano e um colecio- 

nador da arte que lá se faz.

have been seen by more than ten million people during  

the last 25 years,» the curator of the Dalí Universe exhibi-

tions adds.

Despite the outstanding contribution Beniamino Levi 

has made to promoting one of the greatest artists of the 

20th century, his ambitions don’t stop there: one of his 

dreams is to take the Dalí Universe exhibition to Luanda. 

«This could be the most exciting project of my life so far,» 

Levi acknowledges, confessing that he is passionate about 

the African continent and a collector of art created there.



Casa das artes
Um Tesouro devolvido ao Porto 
A Treasure returned to Oporto

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHy PeDrO sOares

arT  CUlTUre

aNTóNiO PONTe, DireTOr reGiONal De CUlTUra DO NOrTe
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Close to Campo Alegre, in Oporto, there lives a well-kept 

treasure, the venue of considerable cultural effervescence, 

which enjoyed its heyday in the 1990s. Highlighted by the 

Casa Allen (Allen House), by the Casa das Artes (House 

of Arts) and by the ancient gardens that surround them, 

the group of buildings, today a listed ‘monument of public 

interest’, recently reopened – following eight years of clo-

sure due to conservation issues – reborn with the aim of  

rescuing the influence that it once had in the city’s intel-

lectual dynamics.

The shining star of the property, the Allen House, owes 

its existence to the 3rd Viscount of Villar d’Allen, who, in 

the late 1920s, commissioned 

its constructions as his pri-

vate residence. The somewhat 

neoclassical palace was joined 

in 1991 by the House of Arts, 

which earned architect Eduardo  

Souto de Moura the Prémio Secil 

award. The building, silent and 

discreet, stubbornly fulfils its 

purpose to blend into the land-

scape, housing two exhibition rooms, a cinema theatre 

and an auditorium. Besides the cinema, the programming 

of which is organised by the Cineclube do Porto (Oporto 

Film Society) – resulting from a protocol established with 

the Northern Regional Directorate of Culture (DRCN), the 

institution responsible for the venue – the intention is for 

the House of Arts, together with the Allen House (which 

features two rooms and a library with more than ten  

thousand culturally important works), to be filled with  

life. Music, theatre, exhibitions, lectures, conferences, 

Para os lados do Campo Alegre, no Porto, vive um  

tesouro bem guardado, palco de uma considerável ebu-

lição cultural que viveu o seu auge na década de 1990.  

Protagonizado pela Casa Allen, pela Casa das Artes e pe-

los jardins centenários que as rodeiam, o conjunto edifi-

cado, hoje monumento de interesse público, reabriu re- 

centemente – depois de oito anos encerrado devido a 

questões de conservação –, renascendo com o intuito de 

resgatar a influência que outrora teve na dinâmica intelec-

tual da cidade.

A heroína da propriedade, a Casa Allen, deve a sua exis-

tência ao 3.º Visconde de Villar d’Allen que, no final da  

década de 1920, a mandou  

erguer para sua residência par-

ticular. Ao palacete de sem-

blante algo neoclássico juntou-

-se, em 1991, a Casa das Artes, 

que valeu o Prémio Secil ao  

arquiteto Eduardo Souto de 

Moura. A obra, silenciosa e dis-

creta, cumpre obstinadamente 

o seu propósito de se integrar 

na paisagem, albergando duas salas de exposições, uma 

sala de cinema e um auditório. Além do cinema, cuja pro-

gramação está entregue ao Cineclube do Porto – fruto de 

um protocolo estabelecido com a Direção Regional da 

Cultura Norte (DRCN), entidade responsável pelo lugar –, 

pretende-se que a Casa das Artes, em convergência com 

a Casa Allen (que contempla duas salas e uma biblioteca 

com mais de dez mil obras de cariz patrimonial), se en-

cham de vida. Música, teatro, exposições, palestras, con-

ferências, espetáculos, recitais, produções profissionais ou 

«A ambição da Casa das Artes é 
ser mais um ponto de referência 

na vida cultural da região 
Norte»\\ «The ambition of the 
Casa das Artes is to be another 
landmark in the cultural life of 

the Portugal’s northern region»

não, eventos empresariais ou particulares  o importante é 

recuperar-se o pulsar de outros tempos. «Este espaço está 

à disposição dos agentes culturais da cidade do Porto e da 

região», explica António Ponte, que atualmente preside 

à DRCN. «Estando na confluência de dois grandes cen-

tros culturais, a Casa da Música e Serralves, a ideia é criar 

uma programação que não seja concorrente com nenhum  

deles, mas complementar», acrescenta, não escondendo a 

imensa vontade que sente, juntamente com a sua equipa, 

«de colocar este emblemático espaço no centro das aten-

ções da cidade e da região».

performances, recitals, productions that are professional 

or otherwise, corporate or private events... the important 

thing is reinstate the buzz enjoyed in former times. «This 

space is available to the cultural agents of Oporto and the 

region,» explains António Ponte, currently chairing the 

DRCN. «As it is at the confluence of two great cultural cen-

tres, the Casa da Música and the Serralves Foundation, the 

idea is to create a cultural programme that does not com-

pete with either of them, but rather complements them,» 

he adds, making clear the immense desire he feels, along 

with his team, «of placing this iconic venue under the 

spotlight of the city and the region».
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José ramos
«Prevemos um crescimento importante 

já em 2014» \\ «We anticipate significant 
growth in 2014»

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHy salVaDOr CaeTaNO iNDúsTria

salvador Caetano indústria

Salvador Caetano Indústria (SCI) is the sub-holding of 

the Salvador Caetano Group dedicated to the production 

and marketing of coaches and buses and, more recently, 

to the production of parts for the aviation industry. With a 

turnover in excess of 110 million Euros, at the end of 2013 

SCI opened the first Salvador Caetano factory in China, a 

market to which it has been exporting for more than two 

decades from its factory in Vila Nova de Gaia. These latest 

investments lead José Ramos, president of SCI and son-in-

law of the group’s founder, to predict a turnaround in the 

less favourable trends of the last five years and a return to 

growth in 2014.

What analysis would you make of the market in which 

SCI operates?

SCI operates in different markets according to the prod-

ucts it manufactures: airport buses, present in about 350 

airports in different regions of the globe and in particular 

in Europe, the Middle East and Asia; touring coaches and 

standard city buses, mainly in Portugal and the UK; midi and 

mini buses, especially in Europe; double-decker buses in 

Hong Kong; and aviation, with Airbus as its main customer.

The trend over recent years has been one of contraction 

in Europe, some fluctuations in the UK and of expansion 

in Asia and the Middle East. Given its high dependence on 

European markets, SCI has been affected by the crisis and 

found itself forced to decrease production levels as of 2009.

A Salvador Caetano Indústria (SCI) é a sub-holding do  

Grupo Salvador Caetano dedicada à produção e comercia-

lização de autocarros e, mais recentemente, à produção de 

peças para a indústria aeronáutica. Com um volume de ne-

gócios superior a 110 milhões de euros, a SCI inaugurou no 

final de 2013 a primeira fábrica Salvador Caetano na China, 

mercado para o qual exporta há mais de duas décadas a 

partir da sua fábrica em Vila Nova de Gaia. Estas últimas 

apostas fazem com que José Ramos, presidente da SCI e 

genro do fundador do Grupo, tenha perspetivas de conse-

guir inverter a tendência menos favorável dos últimos cin-

co anos e de retomar o crescimento já em 2014.

Qual a análise que faz do mercado em que atua a SCI?

A SCI atua em mercados distintos de acordo com os 

produtos que fabrica: autocarros de aeroporto, presentes 

em cerca de 350 aeroportos em diferentes regiões do glo-

bo com particular incidência na Europa, Médio Oriente e 

Ásia; autocarros de turismo e urbanos standard, maiorita-

riamente em Portugal e no Reino Unido; midi e mini auto-

carros, sobretudo na Europa; autocarros de dois pisos, em 

Hong Kong; e aeronáutica, que tem como principal cliente 

a Airbus.

A tendência ao longo dos últimos anos tem sido de contra-

ção na Europa, algumas flutuações no Reino Unido e de ex-

pansão na Ásia e Médio Oriente. Dada a sua elevada depen- 

dência dos mercados europeus, a SCI foi afetada pela crise 

e viu-se obrigada a baixar o seu nível de atividade a partir 

de 2009.

eCONOMy  BUsiNess
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A estratégia de recuperação das suas vendas e rentabili-

dade para os níveis anteriores aos anos de crise económica 

passa pela inovação dos seus produtos e modelos de ne-

gócio e pela conquista e consolidação de novos mercados 

fora do espaço europeu. As nossas principais vantagens 

competitivas estão relacionadas com a nossa experiên-

cia neste setor e, em particular, com a nossa capacidade  

de engenharia. 

No final de 2013, foi inaugurada em Dalian a primeira 

fábrica da Salvador Caetano na China, fruto de uma joint-

-venture com a Brilliance Auto. O que impulsionou este 

investimento inicial de oito milhões de euros?

A China é, no presente, o maior mercado de autocarros 

do mundo e prevê-se que continue a crescer a um ritmo 

elevado. A nossa presença na China vai contribuir for-

temente para a expansão do nosso negócio, quer pelas 

vendas diretas ao mercado chinês, quer pelo impacto nas 

vendas da fábrica portuguesa através dos fornecimentos 

de CKD (autocarros desmontados) à fábrica chinesa, onde 

serão montados. 

The strategy to bring its sales and profitability back to 

levels enjoyed prior to the years of economic crisis in-

volves innovation in its products and business models 

and conquering and consolidating new markets outside 

Europe. Our main competitive advantages are related to 

our experience in this sector and, in particular, to our engi-

neering capabilities.

At the end of 2013, the first Salvador Caetano factory in 

China was opened in Dalian, the result of a joint venture 

with Brilliance Auto. What was behind this initial invest-

ment of eight million Euros?

China is at present the largest bus/coach market in the 

world and is predicted to continue to grow at a fast rate. Our 

presence in China will contribute greatly to the expansion 

of our business, whether by direct sales to the Chinese 

market, or by the impact on sales of the Portuguese fac-

tory through the supply of CKDs (completely knock-down, 

meaning unassembled vehicles) to the Chinese factory 

where they will be assembled.

No final de 2013 a SCI viu nascer a 
primeira fábrica Salvador Caetano na 

China e estreou-se no mercado da 
aeronáutica. \\ At the end of 2013 SCI 
welcomed the first Salvador Caetano 
factory in China and made   its debut 

in the aviation industry.

A produção local a partir de CKD, com uma componen-

te de incorporação chinesa progressivamente crescen-

te, e a manutenção dos nossos padrões de qualidade são 

as principais vantagens competitivas da nossa operação  

na China.

A SCI criou também recentemente a Caetano Aeronautic 

com o intuito de integrar a cadeia de fornecimento da in-

dústria aeroespacial e de defesa ibérica e europeia. O que 

leva a SCI a abraçar esta nova área de negócio?

A aeronáutica constitui a primeira aposta da SCI fora da 

sua atividade tradicional. Representa para nós um desafio 

importante pelo nível de exigência técnica e de qualidade 

desta indústria, mas também uma séria oportunidade de 

crescimento pela nossa entrada no setor da aeronáutica 

civil que, como é conhecido, continua em franca expan-

são. Prevê-se que a aeronáutica venha, dentro de dois a 

três anos, a ter uma contribuição importante nas vendas 

da SCI, podendo vir a representar entre 10% a 20% do seu 

volume de negócios.

Entre 2011 e 2012 a evolução 

do volume de vendas da SCI 

registou uma tendência me-

nos favorável, tendo passado 

de 132 para 122 milhões de eu-

ros. 2013 inverteu esta tendên-

cia? O que espera para 2014 

com estas novas apostas?

Em 2013 o volume de ven-

das manteve-se ao nível de 2012. Prevemos um cresci-

mento importante já em 2014 derivado do impacto das no-

vas fábricas da aeronáutica e da China, do lançamento de 

novos produtos já  em curso e da consolidação dos nossos 

setores e mercados tradicionais.

Que outros projetos tem a SCI em curso ou em perspetiva?

Estamos em negociações na América Latina tendo em 

vista a nossa expansão naquele mercado, através de um 

projeto de produção em parceria com um fabricante local. 

Estamos também focados no desenvolvimento de novos 

produtos e de novos mercados, de que a mobilidade elé-

trica nos aeroportos e o transporte escolar na China são 

exemplos significativos. Temos, por isso, perspetivas de 

virmos a crescer de forma importante nos próximos anos 

e de conseguirmos ultrapassar as condicionantes dos últi-

mos cinco anos.

Local production, through CKDs, with a progressively 

increasing Chinese incorporation component, and main-

taining our quality standards are the main competitive ad-

vantages of our operation in China.

SCI also recently created Caetano Aeronautic, with the 

aim of becoming part of the supply chain of the aerospace 

industry and Iberian and European defence. Why has SCI 

embraced this new area of business?

The aviation industry is SCI’s major focus outside its tra-

ditional operations. For us it represents a major challenge 

given the level of technical and quality requirements of 

this industry, but also an important growth opportunity 

for our entry into the civil aviation industry, which, as we 

know, is still booming. It is anticipated that aviation, within 

two to three years, will make an important contribution 

to SCI sales and could represent between 10% and 20% of  

its turnover.

Between 2011 and 2012 

the evolution of SCI’s 

turnover revealed a down-

ward trend, falling from 132 

to 122 million Euros. Did 

this trend change in 2013? 

What do you expect for 

2014 with these new in-

vestments?

In 2013 sales remained 

at the 2012 level. We antici-

pate significant growth in 2014, originating from the impact 

of the new aviation factory and the China factory, from the 

launch of new products already underway and from the 

consolidation of our traditional sectors and markets.

What other projects does SCI have underway or on  

the horizon?

We are in negotiations in Latin America with a view to 

our expansion in that market, through a production pro-

ject in partnership with a local manufacturer. We are also 

focused on developing new products and new markets, 

of which electric mobility in airports and school transport 

in China are prime examples. Our outlook for the coming 

years is therefore one of significant growth, in which we 

are able to overcome the constraints of the past five years.
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família lemos
«Através dos têxteis e do vinho levamos o melhor de 
Portugal a todo o mundo» \\ «Through textiles and 

wine we bring the best of Portugal to the world»

eCONOMy  BUsiNess

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHy 1, 2, 5, 7 - QUiNTa De leMOs; 3, 4 - HUGO CarValHO araújO;  
6, 8, 9 - PeDrO sOares; 10, 11, 12, 13 - eMMaNUel BOsTeels

Pierre De leMOs
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Foi em Passos de Silgueiros, perto de Viseu, que encon-

trámos Pierre de Lemos, um dos membros da família que 

detém a Abyss & Habidecor e a Quinta de Lemos. É nas 

duas fábricas da Abyss & Habidecor, uma em Mundão e 

outra em Tondela, que se fabricam à mão os melhores ta-

petes, toalhas e lençóis do mundo, sendo a maioria (cerca 

de 95%) exportada, sobretudo para a Europa, EUA, Ásia e 

Médio Oriente. Além das lojas próprias do grupo (entre 30 a 

40 em todo o globo), encontram-se entre os destinatários 

as mais requintadas boutiques e luxuosos hotéis, como 

o Plaza, em Nova Iorque, ou o Burj Al Arab, no Dubai. Se  

célebres personalidades já experimentaram os tecidos, 

como se diz por aí, pouco interessa. «O que importa é a 

qualidade do que fazemos e a satisfação dos clientes», ex-

We met up with Pierre de Lemos, one of the members 

of the family that owns Abyss & Habidecor and Quinta de 

Lemos, in Passos de Silgueiros, near to Viseu. In the two 

Abyss & Habidecor factories, one in Mundão and another 

one in Tondela, the world’s finest rugs, towels and sheets 

are handcrafted, with the majority (about 95%) exported, 

primarily to Europe, the USA, Asia and the Middle East. 

In addition to the group’s own stores (30 to 40 around the 

globe), recipients include the finest boutiques and lu-

xury hotels, such as the Plaza, in New York, or the Burj Al 

Arab, in Dubai. Whether famous people have experienced 

the fabrics is of little importance – so the family believes. 

«What matters is the quality of what we do and custo-

mer satisfaction,» explains Pierre, son of Celso de Lemos, 

plica Pierre, filho de Celso de Lemos, empresário que ainda 

jovem deixou Poives rumo à Bélgica para estudar têxtil. Foi 

lá que casou com Paulette e que nasceram os três filhos do 

casal, Pierre, Geraldine e Stephanie Lúcia, todos envolvidos 

nos negócios da família.

«O meu pai continua a trabalhar muito, a diferença é 

que começou a bater às portas com uma mala de cartão e 

agora anda com uma mala de pele», diz Pierre, acrescen-

tando que o pai é um globetrotter e sempre fez questão de 

vender diretamente aos clientes. Apesar de rondarem 1200 

em todo o mundo, a ideia passa por reduzir este número e 

fidelizar os melhores.

Mas se Celso de Lemos deve à mãe Georgina a sua  

ligação aos têxteis, foi do pai Armando que herdou o vín- 

the entrepreneur who left Poives while still young, bound 

for Belgium to study textiles. It was there that he married  

Paulette and they had their three children, Pierre,  

Geraldine and Stephanie Lúcia, all of whom are involved in 

the family business.

«My father still works hard, the difference is that he be-

gan knocking on doors with a cardboard briefcase and now 

he has a leather one,» says Pierre, adding that his father is 

a globetrotter and always insists on selling directly to cus-

tomers. Despite having customer numbers of around 1200 

worldwide, the idea is to reduce this number and secure 

the custom of the best.

But if Celso de Lemos owes his connection to textiles to 

his mother Georgina, he inherited his ties to the land and 

62 \\  Villas&Golfe



64 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 65 

culo à terra e à natureza. Daí a matéria-prima ser tão  

importante, seja o algodão do Egito (em especial o Giza 

70) utilizado nos têxteis ou a uva que cresce nas vinhas 

da Quinta de Lemos, propriedade de 50 hectares onde são 

produzidos alguns dos melhores vinhos do Dão, cuja qua-

lidade tem sido atestada dentro e fora do país. Ao edifício 

que integra a adega da quinta veio juntar-se recentemen-

te um heliporto e uma moderna casa de hóspedes proje- 

tada pelo arquiteto Carvalho Araújo e decorada por Nini 

Andrade Silva, que, embora reservada a convidados e 

clientes da família, terá brevemente um restaurante  

aberto ao público.

Seja no que for que a família Lemos se empenhe, e hoje 

os seus projetos envolvem perto de 200 colaboradores, os 

fundamentos são os mesmos: «made in Portugal, extrema 

qualidade e valorização do lado humano». 

nature from Armando, his father. Hence raw materials 

being so important, whether the cotton from Egypt (Giza 

70 in particular) used in the textiles or the grapes that grow 

in the vineyards of the Quinta de Lemos, a 50-acres estate 

where some of the finest wines of the Dão region are pro-

duced, the quality of which has been declared in Portugal 

and beyond. The building that holds the estate’s winery 

has recently been joined by a helipad and a modern guest 

house designed by architect Carvalho Araújo and deco-

rated by Nini Andrade Silva, which, although reserved for 

family guests and customers, will soon have a restaurant 

open to the public.

Whatever the Lemos family commits itself to, and today 

its projects involve close to 200 employees, the fundamen-

tals are always the same: «‘made in Portugal’, extreme 

quality and nurturing human values».

antónio reBelo de SouSa
economista
economist

Temos dito e redito que se apresenta da maior importância 

implementar uma estratégia de internacionalização con-

sistente para a economia portuguesa. E esta passaria, em 

primeiro lugar, por não se confundir, numa mesma entida-

de, a atividade que deverá ser exercida por um banco gros-

sista e a atividade própria de um banco retalhista.

Em segundo lugar, conviria distinguir a atividade orientada 

para o financiamento da reestruturação empresarial (desi- 

gnadamente, ao nível das PME) da atividade dirigida para  

a «hard internationalization», isto é, para o Investimento 

Direto Português no Estrangeiro – IDPE, muito em particu-

lar, nos PVD (Países em Vias de Desenvolvimento) e nas 

NEE (Novas Economias Emergentes).

Em terceiro lugar, seria sempre da maior relevância conci-

liar a possibilidade de captação de fundos estruturais eu-

ropeus (que deverão, dada a sua natureza, ser canalizados 

para instituições de capitais públicos) com a criação de si-

nergias, ainda que a outros níveis, com a iniciativa privada 

e com bancos de desenvolvimento que integrem o grupo 

das EDFI (European Development Finance Institutions).

A concretização de uma estratégia que vá ao encontro 

destas três preocupações principais poderia passar pela 

adoção de um modelo que apresente semelhanças com 

o alemão, funcionando a futura Instituição Financeira de  

Desenvolvimento – IFD como sociedade «holding» e ban-

co grossista, tendo a seu cargo a captação de fundos finan-

ceiros a baixo custo.

A IFD deteria, por sua vez, participações num IAPMEI –  

Capital, numa AICEP – Capital e na SOFID, sendo que a pri-

meira estaria vocacionada para o apoio à reestruturação 

empresarial, a segunda para o financiamento à «soft inter-

nationalization» (atividade exportadora) e a terceira para o 

financiamento à «hard internationalization». A SOFID, que 

já abriu o seu capital a entidades privadas (a saber, o BES, o 

BCP e o BPI), poderia promover um aumento de capital que 

permitisse incorporar bancos de desenvolvimento ligados 

às EDFI, com inegável experiência no mercado internaci- 

onal, aumentando, significativamente, a sua capacidade 

de intervenção, quer em termos financeiros, quer em ter-

mos de «funcionamento em rede». Num País em que se 

tem por hábito afirmar que quem critica não apresenta 

soluções, afigura-se importante mostrar algum espírito 

de iniciativa. Daí a defesa de um modelo que se apresenta 

consistente. E, para além do mais, realista. 

Nem mais, nem menos...

Internacionalização

Internationalisation
We have said again and again that it is of paramount im-

portance to implement a coherent internationalisation 

strategy for the Portuguese economy. And, first and fore-

most, this would involve not confusing, in the same body, 

activity that should be exercised by a wholesale bank and 

activity appropriate of a retail bank.

Secondly, it would be appropriate to distinguish activity 

aimed at the financing of company restructuring (particu-

larly in terms of SMEs) from activity directed at «hard in-

ternationalisation», meaning at Portuguese Foreign Direct 

Investment – PFDI, and in particular, in developing coun-

tries and in New Emerging Economies.

Thirdly, it would always be of the greatest importance to 

reconcile the possibility of attracting European structural 

funds (which should, by their nature, be channelled to 

publicly owned institutions) with the creation of syner-

gies, as well as at other levels, with private initiative and 

with development banks that make up the group of EDFI  

(European development Finance Institutions).

The implementation of a strategy that takes into account 

these three main concerns might involve the adoption of a 

model that has similarities with the German one,  with the 

future Development Financial Institution – DFI operating 

as a holding company and wholesale bank, its role being to 

raise financial funds at low cost.

The DFI would hold, in turn, shares in an «IAPMEI – Capital», 

in an «AICEP – Capital» and in SOFID, the first of which 

would be dedicated to supporting company restructuring, 

the second to financing «soft internationalisation» (export 

activities), and the third for financing «hard internationali-

sation». SOFID, which has opened its capital to private enti-

ties (such as BES, BCP and BPI), could promote an increase 

in capital that would allow the incorporation of develop-

ment banks linked to EDFIs, with undeniable experience in 

the international market, significantly increasing its ability 

to act both in financial terms and in terms of networking. In 

a country used to saying that those who criticise have no 

solutions, it is important to show some spirit of initiative. 

Hence the defence of a model that is coherent. And, fur-

thermore, realistic. Nothing more, nothing less...

OPiNiãO \\ OPiNiON
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Orgulhando-se de ter e de controlar a maior e mais di-

versificada frota privada do mundo, a norte-americana  

NetJets estendeu-se à Europa em 1996, dois anos antes da 

companhia ter sido adquirida pelo multimilionário Warren  

Buffett. Portugal é, desde então, a sede da base operacional  

da NetJets Europe. «Continuamos a ter um forte com-

promisso de longo prazo com as nossas operações em  

Portugal», garante Mark Wilson, presidente e COO da  

NetJets Transportes Aéreos.

O que levou a NetJets Europe a escolher Portugal como 

sede da sua base operacional?

Na altura em que lançámos o nosso modelo de negócio 

pioneiro na Europa, Portugal era um dos poucos países  

europeus em que podíamos operar um negócio de proprie-

dade fracionada. Além disso, Portugal representava uma 

oportunidade em termos de disponibilidade de recursos 

talentosos com fortes competên-

cias em termos de línguas. Come-

çámos com 27 colaboradores (12 

em terra e 15 pilotos). Hoje temos 

cerca de 450 colaboradores nos 

escritórios, 85% dos quais são por-

tugueses, mas falam inglês fluen-

temente. Todos os nossos voos 

são operados a partir do nosso 

Centro de Operações em Oeiras 

e temos o nosso moderno  

Centro de Treinos em Cascais, que 

treina cerca de 900 membros das 

tripulações da NetJets de toda a  

Europa. Analisando a presença da NetJets em Portugal,  

os benefícios são óbvios em termos de investimento e  

emprego. Continuamos a ter um forte compromisso de  

longo prazo com as nossas operações em Portugal.

 

A NetJets orgulha-se de ter e de controlar a maior e 

mais diversificada frota privada do mundo. O que mais  

a distingue?

Sendo a única companhia pan-europeia de jatos execu-

tivos com a sua própria frota dedicada, a NetJets Europe é 

capaz de disponibilizar um serviço de classe mundial com 

um compromisso sem paralelo com a qualidade e a segu-

rança. A NetJets Europe foi o primeiro operador dedicado 

de aviação executiva a receber o certificado de seguran-

ça mais reconhecido do mundo, o IOSA da IATA. Os aviões 

estão também disponíveis em qualquer altura e parte do 

mundo com um período de notificação de apenas dez ho-

ras. Transportamos os nossos 1350 clientes europeus para 

milhares de destinos mundiais e oferecemos uma série de 

aeronaves que se ajustam às suas necessidades de voo.

mark wilson
«Os benefícios da nossa presença em Portugal 

são óbvios» \\ «The benefits of our presence in 
Portugal are obvious»

eCONOMy  BUsiNess

Priding itself on having and controlling the largest and 

most diverse private fleet in the world, US company NetJets 

expanded to Europe in 1996, two years prior to the com-

pany being acquired by billionaire Warren Buffett. Since 

then, Portugal has been the headquarters of the opera-

tional base of NetJets Europe. «We continue to be strong-

ly committed to our Portuguese operations in the long 

term,» ensures Mark Wilson, president and COO of NetJets  

Transportes Aéreos.

What prompted NetJets Europe to choose Portugal as 

the headquarters for its operational base?

At the time in which we launched our pioneering busi-

ness model in Europe, Portugal was one of the few countries 

in Europe in which we could operate a fractional ownership 

business. Moreover, Portugal represented an opportunity 

in terms of the availability of a talented workforce with 

strong foreign language 

skills. We started with 27 

employees (12 ground based 

staff and 15 pilots). Today 

we have around 450 office 

based employees, 85% of 

which are Portuguese, but 

speak English fluently. All 

our flights are operated out 

of our Operations Centre 

in Oeiras and we have our 

state-of-the-art Training 

Centre in Cascais, which 

trains about 900 NetJets 

crew members from all over Europe. Looking at NetJets’ 

presence in Portugal, the benefits are obvious in terms of 

investment and employment. We continue to be strongly 

committed to our Portuguese operations in the long term.

 

NetJets is proud to have and control the largest and most 

diverse private fleet in the world. What else sets it apart?

As the only pan-European business jet company with 

its own dedicated fleet, NetJets Europe is uniquely capa-

ble of delivering a world-class service with an unrivalled 

commitment to quality and safety. NetJets Europe is the 

first dedicated business jet operator to hold the interna-

tionally recognised IOSA certificate from IATA. Aircraft are 

also available at anytime and anywhere in the world, with 

as little as 10 hours’ notice. We fly our 1350 customers in 

Europe to thousands of destinations worldwide and offer a 

range of aircraft, which best suit their flying needs.

TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHy NeTjeTs

A base operacional da NetJets em 
Portugal inclui 450 colaboradores, 

um Centro de Operações em 
Oeiras e um Centro de Treinos em 
Cascais. \\ The operational base 

of NetJets in Portugal includes 
450 employees, an Operations 
Centre in Oeiras and a Training 

Centre in Cascais.

netJets
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Quais os maiores investimentos previstos para os pró-

ximos tempos?

A NetJets Inc. efetuou uma encomenda global no valor 

de 17,6 mil milhões de dólares (incluindo opções) para reju-

venescer a totalidade da sua frota com 670 novos aviões ao 

longo dos próximos dez anos. Estes aviões já começaram a 

entrar nas frotas dos EUA e da Europa. Todos fazem parte 

da nossa Signature Series – uma nova linha de aviões per-

sonalizados que a NetJets ajudou a desenhar.

Quais os mercados de maior interesse para a NetJets?

Vemos grande potencial no Reino Unido, Alemanha e 

Suíça. O setor também está a crescer e a apresentar novas 

oportunidades na Rússia, Turquia e China (através de uma 

joint-venture da NetJets Inc). O mundo é cada vez mais 

global e os clientes de fora da Europa querem voar cada vez 

mais. É por isso que estamos continuamente a procurar 

áreas no mundo onde vejamos potencial de crescimento.

A NetJets Europe já opera a maior zona ferry-free da 

aviação privada – onde os clientes não pagam pelo po-

sicionamento de um jato para o ir buscar à sua origem 

(pagam só o tempo de voo que realmente utilizam) – na  

Europa, América do Norte, Caraíbas e Médio Oriente. Para 

os clientes que viajem no Global 6000, criámos uma região 

ferry-waiver, que vai até destinos longínquos como China, 

Índia, África do Sul e Brasil.

 

Qual a análise que faz do mercado da aviação privada?

A aviação privada desempenha um papel importante 

na eficiência do mundo empresarial, promovendo a fácil 

interação entre as empresas e os seus negócios. Estamos 

cautelosamente otimistas em relação às perspetivas de 

crescimento a longo prazo no nosso setor. A Eurocontrol 

estima que existam sinais de recuperação em 2014 (1,4% 

de crescimento).

What major investments are planned by the company 

for the near future?

NetJets Inc. has placed a $17.6bn (including options) 

global aircraft order to rejuvenate its entire fleet with 670 

new planes over the next ten years. These aircraft have 

already started to enter both the US and European fleets. 

All of these aircraft will be Signature Series – a new line of 

custom designed aircraft that NetJets helped design from 

start to finish.

Which markets are of greatest interest to NetJets?

We see strong potential in the UK, Germany and  

Switzerland. The industry is also seeing growth and oppor-

tunities in Russia, Turkey and China (through a NetJets Inc. 

joint-venture). The world is increasingly global and cus-

tomers outside Europe increasingly want to fly. This is why 

we continuously look at areas around the world where we 

see potential for growth.

NetJets Europe already operates the largest ferry-free 

zone in private aviation – where customers waive a jet’s 

positioning costs to their departure destination (they only 

pay for their actual flight time) – throughout Europe, North 

America, the Caribbean and the Middle East. For custom-

ers travelling on the Global 6000, we have created an en-

hanced ferry-waiver zone, as far afield as China, India, 

South Africa and Brazil.

 

What is your view of the private aviation market?

Private aviation plays an important role in business ef-

ficiency, promoting the easy interaction between compa-

nies and deal making. We feel cautiously optimistic about 

the longer-term growth in our sector. Eurocontrol expects 

to see signs of recovery in 2014 (1.4% growth).
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Sol, vento e água. Estes são alguns dos trunfos que colo-

cam Portugal entre os países do mundo com maior poten-

cial no domínio das energias renováveis. Em 2013, a produ-

ção de eletricidade a partir de fontes renováveis no país foi 

responsável por 58,3% do total energia elétrica consumida, 

tendo registado um aumento de 20% em relação a 2012. 

Considerando apenas a produção nacional, a contribuição 

das renováveis em 2013 cifrou-se no valor recorde de 61,7%, 

sendo o ano apontado como o mais renovável deste século.

Segundo António Sá da Costa, presidente da direção da 

Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), 

esta subida ficou a dever-se à conjugação de dois fatores: 

Portugal ter mais potência instalada e de 2013 ter sido um 

ano mais chuvoso do que a média. Não admira, pois, que 

tenham sido as grandes centrais hídricas as que regista-

ram um maior crescimento e as que mais pesaram em 

2013 (26,3%). Porém, são também as mais vulneráveis aos 

caprichos da precipitação, já que se a análise for feita ao 

longo dos anos, a energia eólica – a segunda fonte que mais 

pesou em 2013 (23,2%) – acaba por ser a mais constante e 

a que mais relevância tem para as renováveis portuguesas.

«Apesar de Portugal ser um país tradicionalmente im-

portador, a sua dependência em termos energéticos tem 

vindo a baixar: passou de 85% para 78%», afirma António 

Sá da Costa. «Isto é muito importante para a economia na-

cional e para o caminho da autossuficiência energética», 

acrescenta, sublinhando o papel fundamental que a enge-

nharia portuguesa tem vindo a desempenhar nesta área. 

Dadas as mais-valias técnicas já conquistadas, o principal 

desafio que se impõe atualmente, de acordo com o presi-

dente da direção da APREN, é comunicar à população «as 

grandes vantagens que as renováveis têm na produção de 

eletricidade». E clarifica: «porque estamos a utilizar recur-

sos que são nossos, não estamos a emitir gases com efeito 

de estufa, estamos a criar emprego e a tornar Portugal um 

país que pode vir a exportar grandes quantidades de ele-

tricidade para o centro da Europa».

Sun, wind and water. These are some of the strengths 

that place Portugal among the countries of the world with 

the greatest potential in the field of renewable energies. In 

2013, electricity production from renewable energy sources 

in the country accounted for 58.3% of total electricity con-

sumed, having registered an increase of 20% when com-

pared to 2012. Considering only domestic production, the 

contribution made by renewable energies in 2013 stood at 

a record value of 61.7%, making it the most renewable year 

of this century.

According to António Sá da Costa, chairman of the 

board of the Portuguese Renewable Energies Associa-

tion (APREN), this increase was due to the combination of 

two factors: Portugal has a greater installed capacity and 

because 2013 was a rainier year than average. No wonder, 

then, that the large hydroelectric power stations are those 

to have reported the greatest growth and those to con-

tribute the most in 2013 (26.3%). However, they are also 

the most vulnerable to the vagaries of rainfall, since, if the 

analysis is done over the years, wind energy – the second 

source to contribute the most in 2013 (23.2%) – ends up be-

ing the most constant and the most important Portuguese 

renewable energy source.

«Although Portugal is traditionally a country that im-

ports energy, its dependence in terms of energy has been 

declining: from 85% to 78%,» says António Sá da Costa. 

«This is very important for the national economy and 

for the path towards energy self-sufficiency,» he adds,  

stressing the key role that Portuguese engineering has 

come to play in this area. Given the technical gains already 

conquered, the main challenge facing us at the moment, 

according to the chairman of the board of APREN, is to 

communicate to the people «the great advantages that  

energias 
renováveis
2013, o ano mais renovável deste 

século \\ 2013, the most renewable 
year of this century
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58,3% da eletricidade consumida 
em Portugal em 2013 foi produzida 

a partir de fontes renováveis. \\ 
58.3% of the electricity consumed in 
Portugal in 2013 was produced from 

renewable sources.

aNTóNiO sÁ Da COsTa, PresiDeNTe Da DireÇãO Da aPreN
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Contudo, esta última questão requer «a instalação de 

uma rede que ligue a Península Ibérica à restante Europa, 

porque neste momento há aí um estrangulamento». Afigu-

rando-se este requisito crucial para o crescimento das ener-

gias renováveis a nível nacional, resta a Portugal persuadir 

os países potencialmente importadores com as vantagens 

de adquirirem energia portuguesa, algo que António Sá da 

Costa acredita ser uma preocupação do atual Governo.

Aníbal Fernandes, presidente da ENEOP — Eólicas de 

Portugal, concorda que «o desenvolvimento das energias 

renováveis ao longo das últimas duas décadas, nomeada-

mente a energia eólica, é hoje referido internacionalmente 

como um caso de sucesso inquestionável». «Os resul-

tados estão à vista: redução da dependência do petróleo 

em cerca de 10% na última década (com a consequente 

redução das importações num montante anual superior 

a 300 milhões de euros); uma rede elétrica malhada, mais 

descentralizada, inteligente, moderna e eficiente; preços 

mais competitivos; redução das emissões de CO2 em cer-

ca de um milhão de toneladas anuais, e, sobretudo, criação 

de novos e qualificados postos de trabalho num cluster  

renewable energies have in the production of electricity». 

He goes on to clarify: «because we are using resources 

that are ours, we are not emitting greenhouse gases, we are 

creating jobs and turning Portugal into a country that may 

come to export large amounts of electricity to the centre  

of Europe».

However, this last issue requires «the installation of a 

network linking the Iberian Peninsula to the rest of Europe, 

because there is a bottleneck at the moment». 

As this would appear to be a crucial requirement for the 

growth of renewable energy on a national level, it remains 

for Portugal to persuade potential importing countries of 

the advantages of acquiring Portuguese energy, something 

that António Sá da Costa believes to be a concern of the 

current government.

Aníbal Fernandes, president of ENEOP – Eólicas de  

Portugal, agrees that «the development of renewable  

energies over the past two decades, notably wind power, is 

now referred to internationally as an irrefutable case of suc-

cess». «The results are plain to see: reducing dependence 

on oil by about 10% in the last decade (with the consequent 

reduction of imports by an annual amount exceeding 300 

eólico que é hoje referência internacional», defende Aníbal  

Fernandes. Todavia, o responsável pelo maior consórcio 

eólico nacional vê com preocupação a atual situação do 

setor, já que «nos últimos três anos, as orientações políti-

cas têm vindo a colocar na agenda uma série de orienta-

ções que têm criado condições de instabilidade e incerteza 

quanto à viabilidade de novos investimentos nesta área». 

Não obstante, confia que «Portugal tem recursos endóge-

nos invejáveis, nomeadamente sol, água e vento, e poderá 

continuar a tirar partido destas verdadeiras jazidas ener-

géticas para o bem-estar das suas populações e proteção 

do seu meio ambiente».

million Euros); a more decentralised, intelligent, modern 

and efficient electricity grid; more competitive prices; re-

duction in CO2 emissions of approximately one million tons 

per year; and, especially, the creation of new skilled jobs in 

a wind energy cluster that is now an international bench-

mark,» reveals Aníbal Fernandes. However, the head of 

the nation’s largest wind power consortium is concerned 

about the current situation of the sector, since «in the 

past three years, political guidelines have brought to the 

agenda a series of guidelines that have created conditions 

of instability and uncertainty as to the viability of new in-

vestments in this area». Nevertheless, he confides that 

«Portugal has enviable endogenous resources, including 

sun, water and wind, and will be able to continue to take 

advantage of these veritable energy deposits, for the wel-

fare of its populations and protection of its environment».

Nos últimos anos, a dependência 
energética de Portugal baixou de 

85% para 78% graças ao contributo 
das renováveis. \\ In recent years, 

the energy dependence of Portugal 
decreased from 85% to 78% thanks  

to the contribution made by 
renewable energies.

aNíBal FerNaNDes, PresiDeNTe Da eNeOP
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white CliniC

miguel stanley
«A aposta sempre foi na excelência e exclusividade do 

serviço prestado» \\ «Our focus has always been on the 
excellence and exclusiveness of the service we provide» 

Born in South Africa, Miguel Stanley enjoys an exceptional 

reputation in the dental profession, both in Portugal and 

abroad. The undeniable prestige he has acquired through-

out his career includes lectures in more than 27 countries 

and a period spent in Los Angeles, where he worked on a 

consultancy basis for leading clinics and where he is still 

the dental consultant for CBS show The Doctors. Founder 

and clinical director of the White Clinic, located in Miraflores,  

Lisbon, where he, along with his team, treats patients from 

all over the world, his mission is to ensure service excel-

lence in a range of areas that promote the health, well-

ness and happiness of his patients. The concept behind 

this success is called Life Design and Miguel Stanley has 

already been challenged to take it to other countries. The 

problem is that his hands and those of his team cannot be 

franchised or replicated. The focus has always been on the 

excellence and exclusiveness of the service provided.

Nascido em África do Sul, Miguel Stanley tem uma re-

putação notável na área da medicina dentária, tanto em 

Portugal como além-fronteiras. O inegável prestígio que 

adquiriu ao longo da sua carreira inclui palestras em mais 

de 27 países e uma temporada em Los Angeles, onde fez 

consulting para clínicas de referência e onde ainda é con-

sultor de medicina dentária do programa The Doctors no 

prestigiado canal CBS. Fundador e diretor clínico da White 

Clinic, situada em Miraflores, Lisboa, é lá que, juntamente 

com a sua equipa, recebe clientes vindos de todo o mundo, 

tendo por missão providenciar um serviço de excelência 

em diversas áreas que promovem a saúde, o bem-estar e 

a felicidade dos seus clientes. O conceito por detrás des-

te sucesso chama-se Life Design e Miguel Stanley foi já  

desafiado a repercuti-lo noutros países. A questão é que as 

suas mãos e as da sua equipa não são «franchisaveis» ou 

replicáveis. A sua aposta sempre foi na excelência e exclu-

sividade do serviço prestado.

eCONOMy  BUsiNess
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Em que consiste o conceito White Life Design?

Quando pretendemos construir uma casa temos de a 

imaginar, idealizar, projetar e finalmente construir, ha- 

vendo vários parâmetros a considerar: estruturais, funcio-

nais, estéticos e, acima de tudo, a sua durabilidade. O concei- 

to da White, Life Design, tal como o nome indica, baseia-se 

em aplicar esses mesmos princípios para construir um 

novo sorriso, uma nova silhueta, e proporcionar mais saúde.

O conceito de Lifestyle Medicine da White Clinic é único 

na sua formulação e associação de opções de tratamen-

to feitos-à-medida, onde adequamos as soluções médi-

cas e científicas a cada caso em particular. Este conceito  

What is the White Life Design concept?

When you plan to build a house, you have to imagine it, 

devise it, design it and finally build it. In any project there 

are several parameters to consider: structural, functional, 

aesthetic and, above all else, durability. The White, Life  

Design concept, as the name implies, is based on applying 

these same principles to building a new smile, a new figure 

and making you healthier.

The Lifestyle Medicine concept of the White Clinic is 

unique in its formulation and combination of made-to-

measure treatments, in which we tailor medical and sci-

entific solutions to each particular case. This concept  
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resulta de uma evolução de várias estratégias que desen-

volvemos ao longo dos anos, provando que a medicina do  

bem-estar de alta qualidade tem vários vetores de exce-

lência: a dimensão da clínica, (não exageradamente gran-

de), a experiência dos médicos e de toda a equipa, a quali-

dade dos equipamentos e dos materiais usados e o tempo 

despendido em cada caso. O conceito é paralelo ao de um 

«Boutique Hotel». Nesta medida, somos uma das clíni-

cas de saúde e beleza mais 

bem equipadas do mundo 

inteiro, pelo menos é o que 

nos dizem as empresas que 

nos equipam há mais de 14 

anos. Criamos um centro 

de excelência dirigido para 

o paciente e altamente fo-

cado nos resultados, que se distingue pela sua rapidez  

de execução, descrição e pela experiência vasta em  

casos complexos.

Que especialidades oferece a White Clinic?

Apostamos essencialmente na medicina dentária, ver-

dadeira nutrição, anti-aging, reabilitação oral complexa, 

psicologia clínica, osteopatia e emagrecimento não inva-

sivo. Estamos também a desenvolver um novo departa-

mento de dermoestética com um grupo norueguês. Todas 

estas áreas de intervenção foram minuciosamente esco-

lhidas por serem aquelas que têm um impacto imediato na 

promoção da saúde e do bem-estar.

Toda a nossa experiência clínica combinada serve não 

apenas para tratar problemas de saúde e estética mas  

para trazer felicidade. Há um investimento em tempo e 

dinheiro feito por parte dos nossos clientes o qual respei- 

tamos integralmente.

results from an evolution of various strategies that we have 

been developing over the years and which proves that 

high quality wellness medicine works on various levels of 

excellence: the size of the clinic (not overly large); the ex-

perience of the doctors and of the whole team; the quality 

of the equipment and materials used; and the time spent 

on each case. The concept can be compared to «Boutique 

Hotel». With this in mind, we are one of best equipped 

health and beauty clinics 

in the world; at least this 

is what we are told by the 

companies that have been 

supplying our equipment us 

for over 14 years. We have 

created a centre of excel-

lence geared towards the 

patient and highly focused on results; a clinic that stands 

out for its rapid treatment times, its level of discretion and 

for its extensive experience in complex cases.

What specialities does the White Clinic offer?

We deal mainly in dentistry, proper nutrition, anti-age-

ing, complex oral rehabilitation, clinical psychology, oste-

opathy and non-invasive slimming. We are also develop-

ing the new dermo-aesthetic department with a Norwe-

gian group. All these treatment areas have been carefully 

chosen as they are those that have an immediate impact 

on promoting health and wellness.

Our combined clinical experience serves not only to 

treat health and aesthetic problems, but also to make peo-

ple happy. We fully respect the investment made by our 

patients in terms of time and money. 

«Somos uma das clínicas de saúde 
e beleza mais bem equipadas do 

mundo inteiro» \\ «We are one of 
best equipped health and beauty 

clinics in the world»

Em que se baseia a exclusividade da White Clinic?

Construímos uma equipa altamente especializada para 

satisfazer a grande diversidade e complexidade de casos 

que nos chegam todos os dias. Quando idealizei esta clíni-

ca, tinha em mente construir algo onde pudesse confiar a 

saúde das pessoas que me são próximas. É isso que tenho 

aqui hoje: uma equipa de excelência onde deposito a mi-

nha total confiança.

Concentramos a excelência dos nossos serviços, a con-

sistência da equipa e o profissionalismo num único espaço, 

permitindo manter sempre um elevado nível de confian-

ça por parte dos nossos clientes fazendo-os querer voar  

até nós.

Na White, existe uma constante atualização dos conhe-

cimentos e, não só pela casuística e profissionalismo de 

toda a equipa, mas essencialmente pelos resultados ob-

tidos, os nossos médicos são convidados a formar outros 

médicos um pouco por todo o mundo.

Resta-me salientar o ponto pelo qual estamos cá: o 

nosso cliente. Cada solução que apresentamos é feita e 

estudada à medida de cada pessoa, tal como acontece na 

alta-costura, preocupando-nos sempre em superar as ex-

pectativas e fazer mais um cliente feliz.

What makes the White Clinic exclusive?

We have built a highly specialised team to satisfy the 

great diversity and complexity of cases that we treat every 

day. When I came up with this clinic, I had in mind some-

thing in which I could entrust the health of people who are 

close to me. This is what I have here now: an exceptional 

team in which I place my entire trust.

We focus the excellence of our services, the consistency 

of the team and our professionalism into a single space, al-

lowing us to maintain a high level of confidence from our 

patients, which makes them happy to fly to us to be treated.

At the White clinic, we constantly update our expertise 

and, not only for the case-based reasoning and profes-

sionalism of the entire team, but essentially for the results 

achieved, our doctors are invited to train other doctors all 

around the world. 

All that remains is for me to stress the reason why we 

are here: our patient. Every solution we present is made 

and studied to fit each person, exactly as in haute couture. 

Our constant concern is exceed expectations and to make 

another patient happy. 

White Clinic 
www.whitelifedesign.com

rua Dr. antónio loureiro Borges, ed. 5, 1.º andar
arquipark – Miraflores | 1495-131 algés, Portugal
T: +351 21 396 2727 | E: info@white.pt
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Milhares de ilhas tropicais, muitas delas inabitadas e 

inominadas, rodeiam-se de extensos areais e águas cris-

talinas, mas no interior delas as paisagens transformam-

-se a cada instante. São campos de plantação de arroz em 

Java e Bali; florestas luxuriantes em Sumatra, Kalimatan 

e Sulawesi; pastagens de savana nas ilhas Nusatenggara; 

picos nevados no oeste da Papua; sopros de enxofre sobre 

paisagens vulcânicas; milhares de templos admiráveis… 

mas são também metrópoles cosmopolitas, plenas de agi-

tação, diversão, monumentos, museus e tudo o que as ci-

dades modernas têm para oferecer. A capital, Jacarta, situ-

ada na Ilha de Java, é exemplo disso. É uma cidade agitada, 

com prédios modernos e monumentos históricos, como a 

Thousands of tropical islands, many of them uninhab-

ited and nameless, are surrounded by long sandy beaches 

and crystal clear waters, but inland, the landscapes are 

transformed with every moment. They are rice paddies 

in Java and Bali; lush forests in Sumatra, Kalimantan and 

Sulawesi; savannah grasslands on the Nusatenggara is-

lands; snow-capped peaks in the west of Papua; wafts of 

sulphurous air over volcanic landscapes; thousands of 

stunning temples... but they are also cosmopolitan me-

tropolises, full of action, fun, monuments, museums and 

everything that modern cities have to offer. The capital, 

Jakarta, located on the Island of Java, is a prime exam-

ple of this. It is a bustling city, with modern buildings and  

historical monuments, such as the Semanggi Bridge, built 

in the city centre. Around the bridge, you can visit the  

Orchid Garden, the Bazaar of Indonesia, the Istiqlal Mosque, 

the largest in Southeast Asia, and the Military Museum, as 

well as numerous warehouses, shops and restaurants.

The Island of Java, one of the most visited, is a region rich 

in rare species of wildlife, amazing natural beauty, palaces 

and temples, such as Borobudur, the Prambanan and the 

Ratu Boko. The Borobudur Temple is the largest Buddhist 

monument in the world and currently the most popular 

tourist attraction in Indonesia. 

It was built in the 8th century, 

originally as a Hindu temple. 

Its construction subsequently 

followed Buddhist parameters. 

It was abandoned and swal-

lowed up by the jungle until its 

rediscovery in 1814. UNESCO 

backed a programme for its 

reconstruction and renovation 

that ended in 1983.

The group of temples known 

as Prambanan is made up of 

two complexes, the Loro Jonggrang, Hindu, and the Sewu, 

Buddhist, while its construction dates from the year 856. 

In addition to its architectural interest, highlights include 

its sculptures and reliefs on the façades, which depict  

epic passages.

The history of Ratu Boko is unclear given the distance in 

time. The oldest inscription found at the site dates from the 

year 792. Throughout its 16 hectares of superb scenery and 

an unsettling peace, there are magnificent buildings with 

Buddhist and Hindu features.

Ponte Semanggi, construída no centro da cidade. Ao redor 

da Ponte, é possível visitar o Jardim das Orquídeas, o Bazar 

da Indonésia, a Mesquita Istiqlal, a maior do sudeste asiá-

tico, e o Museu Militar, além de inúmeros armazéns, lojas  

e restaurantes.

A Ilha de Java, uma das mais visitadas, é uma região 

repleta de espécies raras de animais selvagens, bele-

zas naturais surpreendentes, palácios e templos, como o  

Borobudur, o Prambanan e o Ratu Boko. O Templo  

Borobudur é o maior monumento budista do mundo e 

atualmente a atração turísti-

ca mais popular da Indonésia. 

Foi construído no século VIII, 

originalmente como um tem-

plo hindu. Posteriormente, a 

sua construção seguiu parâ-

metros budistas. Foi abando-

nado e envolvido pela selva, 

até à sua redescoberta em 1814. 

A UNESCO promoveu um pro-

grama para a sua reconstru-

ção e recuperação que findou 

em 1983.

O conjunto de templos denominado Prambanan é  for-

mado por dois complexos, o Loro Jonggrang, hindu, e 

o Sewu, budista, e a sua construção data do ano de 856. 

Para além do seu interesse arquitetónico, destacam-se  

as esculturas e relevos das fachadas que relatam pas- 

sagens épicas.

A história de Ratu Boko é pouco nítida, porque longínqua. 

A inscrição mais antiga encontrada no local data do ano de 

792. Nos seus 16 hectares de paisagens soberbas e uma 

paz inquietante, encontram-se magníficos edifícios de  

características budistas e hindus. 

O Templo Borobudur é o maior 
monumento budista do mundo 
e atualmente a atração turística 

mais popular da Indonésia. \\ The 
Borobudur Temple is the largest 

Buddhist monument in the world 
and currently the most popular 
tourist attraction in Indonesia.
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A leste de Java, fica a Ilha de Bali, famosa pelas suas 

paisagens, pelos templos – razão pela qual é chamada de 

«Ilha dos Deuses» – e por uma cadeia de seis vulcões. Há 

exuberantes florestas tropicais, lagos de crateras imacu-

ladas, rios e ravinas profundas, campos férteis de vegetais  

e frutas.

A copiosa herança cultural da ilha é visível em toda 

a parte, em mais de 20 mil templos e palácios, em mui-

tos festivais coloridos, cerimónias, música e dança. Bali  

mostra uma visão espiritual da vida e é a capital artística 

To the east of Java, we find the Island of Bali, famous for 

its landscapes, for its temples – the reason behind it being 

called the «Island of the Gods» – and for a chain of six vol-

canoes. There are lush tropical forests, pristine crater lakes, 

rivers and deep ravines, fertile fields of vegetables and fruit.

The rich cultural heritage of the island can be seen eve-

rywhere, in more than 20,000 temples and palaces, in 

many colourful festivals, ceremonies, music and dance. 

Bali reveals a spiritual vision of life and is the artistic capi-

tal of Indonesia. Hinduism rewards the everyday with the 

O artesanato apresenta-se em 
cada esquina: as máscaras, os 
entalhes, as bijuterias feitas de 

materiais locais. \\  Handicrafts 
can be seen on every corner: 

masks, carvings, jewellery made 
from local materials.
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da Indonésia. O hinduísmo premeia o quotidiano, com o 

aroma do incenso, com o contorno de templos e altares. Em 

Ubud, onde a cultura da ilha se mantém viva e intacta, as 

noites são perfumadas e os dançarinos movem-se ao som 

de gongos e percussões; de dia, o artesanato apresenta-se 

em cada esquina: as máscaras, os entalhes, as bijuterias 

feitas de materiais locais e decoradas com contas e es-

tampas arrojadas. E quando a noite cair de novo, pernoitar 

no Hotel Viceroy Bali ou no Hotel Uma by COMO será com 

certeza inesquecível, verdadeiras experiências de paz e 

bem-estar. 

scent of incense, with the outline of temples and altars. 

In Ubud, where the island’s culture remains alive and in-

tact, nights are fragrant and dancers move to the sound of 

gongs and drums; during the day, handicrafts can be seen 

on every corner: masks, carvings, jewellery made from lo-

cal materials and decorated with beads and bold prints. 

And when night falls again, spending the night at the  

Hotel Viceroy Bali or at the Hotel Uma by COMO will cer-

tainly prove unforgettable, with veritable experiences of 

peace and well-being.

Ainda que fosse possível referir os milhares de ilhas que 

constituem o arquipélago, não haveria palavras que se en-

costassem ao que os olhos podem ver e o coração pode 

sentir. Será, indubitavelmente, uma viagem memorável, 

porque na praia ou na montanha, nos arrozais ou nos vul-

cões, na história ou na modernidade, haverá sempre te-

souros para descobrir. Seja bem-vindo a um lugar onde a 

beleza não tem limites!

If it were at all possible to mention the thousands of 

islands that form the archipelago, there would never be 

enough words to match what the eye can see and the heart 

can feel. It will undoubtedly be a memorable trip because, 

on the beach or in the mountains, in the rice paddies or on 

the volcanoes, in history or in modern times, there will al-

ways be treasures to discover. Welcome to a place where 

beauty knows no bounds!



86 \\  Villas&Golfe

OPiNiãO \\ OPiNiON

Hoje os homens têm mais preocupação em cuidar do seu 

aspeto e da sua saúde. Isso deixou de ser um privilégio fe-

minino. Deixou de ser mal visto um homem cuidar de si, 

antes pelo contrário, atualmente é valorizado um homem 

que cuida da sua imagem. É uma realidade disseminada 

em todo o mundo, com direito a novas terminologias que 

identificam um homem como metrossexual, por exemplo. 

A maior parte dos homens já aceita e cultiva essa preocu-

pação com a saúde e a imagem, e as mulheres apreciam 

esse cuidado.

Podemos ver este novo cuidado masculino em todas as 

áreas, desde homens de negócios, a estrelas de cinema  

e ases do futebol. Não existe um perfil definido. Há homens 

de todas as idades, profissões e estado civil a procurar  

cuidados de corpo e de rosto.

No caso do Liposhaper, a razão da sua existência não é 

meramente estética, pois o grande fundamento desta 

tecnologia é o combate ao excesso de gordura localiza-

da, que é de um modo geral nociva para a saúde, princi- 

palmente quando essa gordura está concentrada na zona 

abdominal. Uma pessoa com barriga proeminente não é 

apenas afetada esteticamente, mas tem mais probabili-

dades de sofrer de colesterol alto, hipertensão e diabetes 

tipo 2. Tudo isto representa um risco elevado de poder so-

frer doenças cardiovasculares, como enfartes e acidentes 

vasculares cerebrais (AVC).

Geralmente, os tratamentos mais procurados pelo sexo 

masculino são os de corpo. Por tratamentos de corpo en-

tenda-se três grandes áreas: a depilação permanente, para 

remoção duradoura do excesso de pilosidade nas costas, 

ombros, peito e abdómen; o Liposhaper Max, para elimi-

nação de gordura localizada através de um método não-

-invasivo, sem anestesia, sem cortes, sem dores e sem ci-

catrizes; e a estimulação muscular por impulsos elétricos 

da tecnologia Biotime, para tonicidade e definição corporal.

A zona mais procurada para tratamento é a abdominal, não 

apenas para eliminar a inestética barriga, mas também 

por uma consciência crescente do perigo para a saúde que 

representa ter um perímetro abdominal aumentado. 

O Homem Atual 

Today men are more concerned about taking care of their 

appearance and their health. This is no longer a female 

privilege. A man taking care of himself is no longer seen as 

a bad thing, on the contrary, a man who takes care of how 

he looks is now valued. This is the case in many parts of the 

world, and has even led to new terminology, such as iden-

tifying a man as metrosexual, for example. Most men have 

accepted this interest in health and looks, and cultivate it, 

and women appreciate this care.

You can see this new style of men’s grooming in all walks 

of life, from business men to film and football stars. There 

is no set profile. There are men of all ages, professions and 

marital status looking for body and facial treatments.

In the case of the Liposhaper, the reason for its existence 

is not merely aesthetic, as the major basis to this technol-

ogy is fighting excess localised fat, which is a generally 

harmful to health, especially when that fat is concentrated 

in the abdominal area. A person with a paunch is not only 

affected aesthetically, but is also more likely to suffer from 

high cholesterol, high blood pressure and type 2 diabe-

tes. All of this represents a higher risk of possibly suffer-

ing from cardiovascular diseases, such as heart attacks  

and strokes.

Generally, the most popular male treatments are for the 

body. With body treatments the three major areas include: 

permanent hair removal, removing excess hair on the 

back, shoulders, chest and abdomen; the Liposhaper Max, 

for removing localised fat through a non-invasive method, 

without anaesthesia, incisions, pain, or scars; and mus-

cle stimulation through electrical impulses using Biotime 

technology, to tone and define the body.

The area that is most popular for treatments is the stom-

ach area, not only to get rid of an unsightly belly, but also 

because of a growing awareness of the health hazard hav-

ing an increased waist circumference implies.

Modern-day Man

+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
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Jumeirah 
Zabeel saray

Magnificência Imperial 
Imperial Magnificence

TeXTO TeXT esTela aTaíDe \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHy jUMeiraH GrOUP

iNsPiriNG PlaCes
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Com uma vista deslumbrante sobre o Golfo Pérsico,  

o majestoso hotel Jumeirah Zabeel Saray foi cui- 

dadosamente elaborado para refletir a pompa do Império 

Otomano. Com acabamentos pintados à mão, obras de arte 

turca e murais luxuosos, cada detalhe deste paraíso loca-

lizado no lado oeste de Palm Jumeirah, a célebre ilha com 

formato de palmeira construída no Dubai, foi pensado para 

transbordar grandiosidade.

Com um total de 405 quartos elegantemente deco- 

rados, o resort disponibiliza 42 suítes e 38 opulentas villas  

situadas em torno de uma deslumbrante lagoa artificial, 

brindando sempre os convidados com paisagens fasci-

nantes e quartos equipados com tecnologia topo de gama. 

Nas exclusivas villas, o resort disponibiliza ainda serviços 

personalizados de mordomo, segurança 24 horas, acesso 

ilimitado a uma praia particular e transporte de limusina 

de e para o aeroporto, entre outras comodidades. 

With stunning views over the Persian Gulf, the majestic 

Jumeirah Zabeel Saray hotel has been carefully crafted to 

reflect the pomp of the Ottoman Empire. Featuring hand-

-painted finishes, works of Turkish art and luxury murals, 

every detail of this paradise located on the West Crescent 

of the Palm Jumeirah, the famous palm tree shaped island 

built in Dubai, has been designed to overflow with grandeur.

With a total of 405 elegantly decorated rooms, the re-

sort offers 42 suites and 38 opulent villas stood around a 

stunning artificial lake, always treating guests to fascina-

ting landscapes and rooms equipped with top of the range 

technology. In the exclusive villas, the resort also provides 

personalised services, including butler service, 24-hour 

security, unlimited access to a private beach and limousi-

ne travel to and from the airport, among other amenities.

In addition to a visual oasis, the Jumeirah Zabeel  
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Além de um oásis visual, o Jumeirah Zabeel Saray é tam-

bém um paraíso gastronómico e os seus dez restaurantes 

deleitam os hóspedes com receitas sublimes. Da cozinha 

turca preparada com toque contemporâneo, ao melhor da 

cozinha vietnamita, passando por pratos indianos, libane- 

ses e japoneses e por refeições inspiradas no Império  

Otomano, são muitos os sabores do mundo reunidos no re-

sort. Quando a noite cai, o C Club, o Voda Bar, o Supperclub 

e o Musichall colocam à disposição dos convidados uma 

ampla variedade de espaços e ambientes. Nos serões 

mais tranquilos, o Teatro Mehteran pode entreter até 370 

convidados com apresentações inesquecíveis e o cinema  

privativo do hotel pode acomodar até 30 cinéfilos.

Nos dias em que relaxar é o propósito, o incomparável 

Talise Ottoman Spa disponibiliza incontáveis tratamentos, 

da hidroterapia às saunas e salas de neve, sem esquecer 

Saray is also a gastronomic paradise and its ten restau-

rants delight guests with sublime recipes. From Turkish 

cuisine prepared with contemporary flair, or the finest of 

Vietnamese cuisine, to Indian, Lebanese and Japanese di-

shes or meals inspired by the Ottoman Empire, there are 

many flavours of the world gathered in the resort. When 

night falls, the C Club, the Voda Bar, the Supperclub and the 

Musichall offer guests a wide variety of spaces and envi-

ronments. On quieter evenings, the Mehteran Theatre can 

entertain up to 370 guests with unforgettable performan-

ces and the hotel’s private cinema can accommodate up to 

30 film fans.

On days where relaxing is your goal, the incompara-

ble Talise Ottoman Spa offers a host of treatments, from 

hydrotherapy to saunas and snow rooms, not to men-

tion the Turkish hammam, among many other relaxation  



os hammam turcos, entre muitas outras opções de relaxa-

mento. Para os que preferem entretenimento mais enérgi-

co, o hotel está equipado com um centro de ténis, duas pis-

cinas indoor de água salgada e um fitness centre. No centro 

comercial, 12 boutiques premium colocam ao dispor dos 

hóspedes as mais recentes novidades do mundo da moda. 

options. For those who prefer more energetic entertain-

ment, the hotel is equipped with a tennis centre, two in-

door saltwater swimming pools and a fitness centre. In the 

shopping centre, 12 premium boutiques bring the latest 

creations from the world of fashion to guests.



O Poder das Frutas Tropicais
The Power of Tropical Fruit

PUB

HealTH  wellNess

São apreciadas como iguarias. A simples menção a «fruta 

tropical» lembra sabores exóticos e faz sonhar com paisa- 

gens paradisíacas. Talvez as três frutas tropicais mais co-

nhecidas e mais usadas sejam a banana, a manga e o ana-

nás. Estas frutas já fazem parte do dia a dia de toda a gen-

te, em qualquer parte do mundo. Além do seu sabor, têm 

reconhecidos benefícios para a saúde e até podem ajudar 

a emagrecer.

They are enjoyed as delicacies. The mere mention of 

«tropical fruit» brings to mind exotic flavours and makes 

you dream about idyllic landscapes. The three best known 

and most used tropical fruit are bananas, mangoes and 

pineapples. These fruit are already part of everyday life for 

many people, all around the world. In addition to their fla-

vour, they have recognised health benefits and may even 

help you to lose weight.

O ananás transporta-nos para as praias de águas cris-

talinas e areias douradas, faz-nos lembrar um fim de tarde 

bem passado à beira-mar, seja com um cocktail de piña 

colada, um sumo natural ou uma generosa fatia da cor do 

sol. Uma verdadeira e refrescante fatia de saúde.

Mas para além da sua beleza e mistério, o ananás é uma 

fruta cheia de vitamina C e de manganês, um mineral im-

portante para a construção do nosso corpo.

É doce e sumarento e baixo em calorias. Uma chávena de 

ananás tem apenas 74 calorias, mas fornece ao nosso orga-

nismo quase a totalidade de vitamina C diária de que neces-

sitamos. O manganês é importante para os músculos, ossos 

e nervos. Também é rico em fibras e, mais importante, numa 

substância chamada bromelaína, uma enzima que quebra a 

proteína, ajudando não só ao processo digestivo mas tam-

bém à regeneração e cura do nosso corpo. 

O ananás também tem uma função anti-inflamatória e 

tem efeitos benéficos sobre a inflamação nos tecidos que 

provoca a inestética celulite.

The pineapple whisks you off to beaches of golden sands 

lapped by crystal-clear waters, and makes you think of 

evenings enjoyed by the sea, either with a piña colada 

cocktail, a natural juice or a generous sun-coloured slice. A 

real and refreshing slice of health.

But in addition to its beauty and mystery, the pineapple 

is a fruit packed with vitamin C and manganese, a mineral 

important for the construction of our body.

It is sweet and juicy and low in calories. A cup of pine-

apple has only 74 calories, but provides your body with al-

most all your daily vitamin C requirements. Manganese is 

important for the muscles, bones and nerves. It is also rich 

in fibre and, more importantly, in a substance called bro-

melain, an enzyme that breaks down protein, helping not 

only in the digestive process, but also in the regeneration 

and healing of the body.

Pineapple also has anti-inflammatory properties and 

has beneficial effects on the tissue inflammation that 

causes unsightly cellulite.

96 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 97 



Contactos \\ Contacts:  
Call Center internacional +351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

A banana é rica em vitamina B6, manganês, vitamina C e 

potássio. Uma banana média tem 1 g de proteína, 3 g de fi-

bra, bons valores de magnésio, folato, riboflavina (vitamina 

B2), niacina (vitamina B3 ou PP), vitamina A e ferro.

A banana é suficientemente pura e segura para ser a 

primeira comida sólida dos bebés, até por ser facilmente  

digerida. É isenta de gordura, colesterol e sódio. Uma banana 

tem cerca de 400 mg de potássio, protetor do sistema car-

diovascular. O potássio ajuda a prevenir a hipertensão, a 

aterosclerose e o acidente vascular cerebral (AVC).

Elimina o ácido no aparelho digestivo, alivia a azia e 

ajuda a proteger contra úlceras. A sua fibra solúvel, pectina, 

previne a obstipação.

A banana até equilibra a disposição: tem triptofano, sero-

tonina e norepinefrina, que ajudam a prevenir a depressão 

e promovem estados de bem-estar e relaxamento. A vita-

mina B6 também ajuda a prevenir a insónia, alterações de 

humor e irritabilidade.

A banana ainda ajuda a prevenir a degeneração macular, 

a maior causa de perda de visão nos adultos.

Bananas are rich in vitamin B6, manganese, vitamin C 

and potassium. An average banana has one gram of pro-

tein, three grams of fibre, good magnesium levels, folate, 

riboflavin (vitamin B2), niacin (vitamin B3 or PP), vitamin 

A and iron.

Bananas are sufficiently pure and safe to be given to ba-

bies as their first solid food, as they are also easily digested. 

They are free of fat, cholesterol and sodium. A banana has 

about 400 mg of potassium, which protects the cardiovas-

cular system. Potassium helps prevent high blood pres-

sure, atherosclerosis and strokes.

They remove acid in the digestive tract, relieve heartburn 

and help protect against ulcers. Their soluble fibre, pectin, 

prevents constipation.

Bananas also even out your mood: they have trypto-

phan, serotonin and norepinephrine, which help prevent 

depression and promote states of well-being and relaxa-

tion. Vitamin B6 also helps prevent insomnia, mood swings 

and irritability.

Bananas also help prevent macular degeneration, the 

leading cause of loss of sight in adults.

A manga é talvez das frutas que mais nos transporta 

para os trópicos, com a sua forma e cor apetitosa, um chei-

ro convidativo e uma textura e sabor de fazer crescer água 

na boca.

Suculenta, carnuda e saborosa, a manga é excelente 

para a saúde. Tem apenas cerca de 50 a 70 calorias, é rica 

em fibras (tal como a banana possui pectina), uma boa 

fonte de hidratos de carbono e é rica em vitaminas. 

A, B6, B12, C, E e K são as vitaminas mais importantes na 

manga, que também contém ferro, fósforo, cálcio, cobre, 

potássio, magnésio, zinco e um pouco de selénio.

A manga não tem colesterol e é rica em água. Contém 

principalmente ácidos gordos mono e polinsaturados, as 

chamadas gorduras benéficas, até para o sistema cardio-

vascular. É diurética, purificadora do sangue, fortalece o 

sistema imunitário, é expetorante, e ajuda a combater a 

acidez do estômago. Rica no antioxidante betacaroteno, 

que se transforma em vitamina A no organismo, é exce-

lente para a pele e para a visão.

Mangoes are possibly the fruit that most makes you 

think of tropical climes, with their shape and appetising 

colour, an appealing aroma and a mouth-watering texture 

and taste.

Juicy, fleshy and flavoursome, mangoes are excellent for 

your health. Each mango only has about 50 to 70 calories. 

They are rich in fibre (like bananas they contain pectin), a 

good source of carbohydrates and they are rich in vitamins.

A, B6, B12, C, E and K are the most important vitamins 

in mangoes, which also contain iron, phosphorus, calcium, 

copper , potassium, magnesium, zinc and a little selenium.

Mangoes contain no cholesterol and are rich in water. 

They contain mainly mono-and polyunsaturated fatty 

acids, so-called good fats, especially for the cardiovascu- 

lar system. They have diuretic and expectorant proper-

ties, strengthen the immune system, purify the blood, and 

help fight stomach acidity. Rich in the antioxidant beta-

carotene, which turns into vitamin A in the body, they are 

excellent for the skin and sight.
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HealTH  wellNess

Seja em casa, no ginásio, ao ar livre ou num quarto de 

hotel a milhas de distância, o treino é simples. Começa 

com um aquecimento generalizado e alguns alongamen-

tos. Segue-se o cardio de alta intensidade, que consiste em 

fazer alguns sprints correndo umas dez vezes na intensi-

dade máxima cerca de 50 metros, (pode fazê-lo sem sair 

do lugar) ou subir e descer escadas. O importante é pro- 

vocar no organismo um aumento dos batimentos cardí-

acos, potenciando a libertação de adrenalina, o que, por 

via de processos bioquímicos, 

prepara o corpo para um au-

mento da sua capacidade de 

usar as gorduras acumuladas 

como fonte de energia na fase 

posterior do treino. O circuito 

seguinte tem inúmeras possi-

bilidades, mas pode incluir fle-

xões, agachamentos, burpees, 

jumping lunges e elevações, 

combinados numa sequência que permita, durante dez 

minutos, executar sem pausas cada um dos exercícios o 

máximo de repetições possível.

A ideia deste tipo de treino, uma conjugação de High-

-Intensity Interval Training com CrossFit, tem como pro- 

pósito trabalhar o corpo como um todo, ajudando as  

pessoas a manterem-se funcionais no dia a dia. Apenas 

requer o peso corporal, pelo que a falta de acessórios ou de 

tempo deixou de ser desculpa. Para se manter em boa for-

ma física, basta força de vontade. Independentemente do 

estilo de vida que tenha ou do lugar do mundo onde esteja. 

A falta de tempo é, aparentemente, um dos grandes 

impedimentos para que alguém muito ocupado se man-

tenha em forma. Desmistifique-se esse facto. «Um treino 

de apenas 15 minutos, duas a três vezes por semana, natu- 

ralmente aliado a uma alimentação saudável, é mais do 

que suficiente para se manter uma boa forma física», ga-

rante o personal trainer João Carvalho.

Whether at home, in the gym, outdoors or in a hotel room 

miles away, the workout is simple. It begins with an over-

all warm-up and some stretching. This is followed by high 

intensity cardio, which involves running some 50-metre 

sprints ten times, as fast as you can, (you can do it without 

going anywhere) or going up and down stairs. What is im-

portant is to bring about increased heartbeat in the body, 

enabling the release of adrenaline, which, by means of bio-

chemical processes, prepares the body for an increase in 

its ability to use stored fat as an 

energy source in the later stage 

of the workout. The workout 

that follows thi has many pos-

sibilities, but can include push-

ups, squats, burpees, jumping 

lunges and elevations, com-

bined in a sequence that, over 

ten minutes, allows you carry 

out each of the exercises with 

as many repetitions as possible with pausing.

The idea of   this type of workout, a combination of High-

Intensity Interval Training with CrossFit, is to work the 

body as a whole, helping people to remain functional in 

everyday life. It only requires body weight, meaning that 

a lack of accessories or time is no longer an excuse. To 

remain in good physical shape, all you need is willpower.  

Regardless of the lifestyle you have or where you are in  

the world.

Apparently, lack of time is one of the major obstacles 

stopping busy people from keeping in shape. This fact dis-

proves that entirely: «A workout of just 15 minutes, two 

to three times a week, combined of course with a healthy 

diet, is more than enough to keep in good physical shape,» 

personal trainer João Carvalho ensure us.

15 Minutos pela sua Saúde 
15 Minutes for your Health

desPorto

Um treino de 15 minutos, duas 
a três vezes por semana, basta 

para manter uma boa forma física 
\\ A 15-minute workout, two to 
three times per week, is enough 

to keep a good shape

João Carvalho | jcpersonaltr@gmail.com
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massimo 
bottura
Um Chef que Gosta de Pensar

A Chef who Likes to Think
TeXTO TeXT CarOliNa XaVier e sOUsa \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHy OsTeria FraNCesCaNa (www.OsTeriaFraNCesCaNa.iT); 
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Massimo Bottura é um dos grandes nomes entre uma 

inovadora geração de chefs italianos. Transpondo para os 

seus pratos a paixão que tem pela arte contemporânea e 

pela cozinha avant-garde, é na Osteria Francescana – con-

secutivamente considerado o melhor restaurante de Itália 

e um dos melhores do mundo – que o galardoado chef ex-

pressa a sua criatividade em pratos que derivam de pre-

missas conceptuais. Somando hoje três estrelas Michelin, 

Massimo Bottura vê-se como «um chef que gosta de pen-

sar», tendo plena convicção de que «nada é impossível».

Massimo Bottura is one of the great names in an innovative 

generation of Italian chefs. Bringing to his dishes the pas-

sion he has for contemporary art and avant-garde cuisine, 

it is in the Osteria Francescana – consecutively considered 

the best restaurant in Italy and one of the best in the world 

– that the award-winning chef expresses his creativity in 

dishes that stem from conceptual premises. Now boasting 

three Michelin stars, Massimo Bottura sees himself as «a 

chef who likes to think», who has the complete conviction 

that «impossible is nothing».

sUPreMe FlaVOUrs
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Escondia-se dos irmãos mais velhos sob a mesa da co-

zinha, de onde espreitava as mulheres da casa em volta do 

fogão. «Foi aí que a minha paixão pela comida começou, 

aos pés da minha avó, debaixo de cascatas de farinha e de 

queijo parmesão ralado», lembra Massimo Bottura.

Depois de abandonar o curso de Direito e de decidir 

aperfeiçoar a sua veia culinária no primeiro restaurante 

que abriu, o Trattoria del Campazzo, e com o mestre Alain 

Ducasse, Bottura inaugura em 1995 a Osteria Francescana, 

no centro histórico de Modena, com grandes ambições e 

He would hide from his older siblings under the kitchen 

table, from where he would spy on the women of the house 

around the stove. «That’s where my passion for food be-

gan, at my grandmother’s feet, under cascades of flour and 

grated Parmigiano Reggiano,» recalls Massimo Bottura.

After abandoning law school and deciding to improve 

his culinary vein in the first restaurant that he opened, the 

Trattoria del Campazzo, and with the master Alain Ducasse, 

Bottura opened the Osteria Francescana in 1995, in the 

historic centre of Modena, with big ambitions and Michelin 

stars in his sights. Today he has three of them and it is in 

estrelas Michelin debaixo de olho. Hoje já tem três e é nes-

te restaurante, que entretanto ascendeu a um dos melho-

res do planeta, que se empenha em devolver ao futuro as 

raízes e tradições da cozinha italiana – revestidas de uma 

boa dose de contemporaneidade. Aliás, é esta a especiali-

dade do chef, que intitula o estilo que emprega na Osteria  

Francescana de «Tradição em Evolução». 

A terceira estrela Michelin é-lhe atribuída em 2012, tor-

nando real o grande sonho de Bottura, mas conscienciali-

zando-o para um novo ponto de partida. «Havia ainda tan-

to para fazer, sonhar, criar e partilhar», revela o chef, o que 

o leva a renovar a Osteria e a reabri-la de cara lavada no 

mesmo ano, poucos meses 

depois de ter aberto as portas 

do seu segundo restaurante, 

o Franceschetta 58.

Quase 30 anos passados 

na cozinha, Massimo Bottura 

reconhece hoje a importân-

cia de «comunicar arte, cul-

tura, ética», vendo-se empe-

nhado, entre outros, num projeto para a Expo 2015 sobre o 

paradoxo entre o desperdício dos restaurantes e as pesso-

as que passam fome. Os seus olhos brilham ainda ao falar  

do espaço que inaugura no mês de abril em Istambul, o  

Ristorante Italia, que, embora se trate de um novo mo-

delo, tem o seu sucesso praticamente garantido dado o 

vanguardismo e a irreverência com que Bottura enca-

ra a cozinha italiana e a perseverança com que segue os  

seus sonhos

this restaurant, which in the meantime has risen to become 

one of the best on the planet, that he strives to hand back to 

the future the roots and traditions of Italian cuisine – coat-

ed with a good dose of contemporary flare. Indeed, this is 

the chef’s speciality, who gives the style he employs at the  

Osteria Francescana the title of «Tradition in Evolution».

The third Michelin star was awarded to him in 2012, en-

suring Bottura’s dream had come true, but making him 

aware of a new starting point. «There was still so much 

to do, to dream, to create and to share,» reveals the chef, 

which led him to renovate and reopen Osteria with a new 

look in the same year, a few months after opening the 

doors of his second restau-

rant, the Franceschetta 58.

After almost 30 years 

spent in the kitchen, Mas-

simo Bottura now recognises 

the importance of «commu-

nicating art, culture, ethics», 

which sees him committed, 

among others, to a project for 

Expo 2015, concerning the paradox between waste from 

restaurants and people who go hungry. His eyes also spar-

kle when talking about the space he is opening in April in 

Istanbul, the Ristorante Italia, which, although it is a new 

model, has its success virtually guaranteed given the 

avant-garde style and irreverence with which Bottura sees 

Italian cuisine and the perseverance with which he follows 

his dreams.

«Revisito receitas e ideias 
tradicionais e torno-as 

contemporâneas» \\ «I revisit 
traditional recipes and ideas and 

make them contemporary»
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estórias na Casa 
da Comida 

Contos de Sabores \\ Tales of Flavours 
TeXTO TeXT esTela aTaíDe  \\ FOTOGraFia  PHOTOGraPHy esTórias Na Casa Da COMiDa

sUPreMe FlaVOUrs

Recognised as the first Portuguese restaurant to be 

awarded a Michelin star, the Estórias na Casa da Comida 

has made a name for itself since the 1980s, through its so-

phistication, elegance and personalised service.

With new décor, a new menu and a new concept since 

September 2012, every detail of the Lisbon restaurant re-

calls the past, with its eyes firmly set on the future. Under 

the baton of chef Miguel Carvalho, moments spent here 

Assumindo-se como o primeiro restaurante português 

galardoado com uma estrela Michelin, o Estórias na Casa da 

Comida tem vindo a afirmar-se desde a década de 1980 pela 

sua sofisticação, requinte e atendimento personalizado. 

Com nova decoração, nova carta e novo conceito desde 

setembro de 2012, cada detalhe do restaurante lisboeta 

relembra o passado com olhos direcionados para o futuro. 

Sob a batuta do chef Miguel Carvalho, os momentos aqui 
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reveal a harmonious composition, which includes treats 

such as Aljezur sweet potato chips and salsa brava, as well 

as more elaborate dishes such as roast turbot with rasp-

berry. To finish the meal, the chestnut and jeropiga cake 

reflects the captivating blend between national tradition 

and international influence running through every sug-

gestion from the chef.

Between carefully conceived dishes and meticulously 

selected wines, in the Estórias na Casa da Comida, the 

rhythm is dictated by the stories shared around the table. 

Family stories, stories of great conversations and stories of 

unforgettable flavours.

passados assentam numa harmoniosa composição onde 

se incluem petiscos como chip de batata-doce de Aljezur 

e salsa brava e pratos mais elaborados como o pregado 

assado com framboesa. Para terminar a refeição, o bolo de 

castanha e jeropiga reflete a cativante mescla entre tra-

dição nacional e influência internacional que transparece 

em cada proposta do chef. 

Entre pratos cuidadosamente imaginados e vinhos  

meticulosamente selecionados, no Estórias na Casa da 

Comida o ritmo é ditado pelas estórias partilhadas à mesa. 

Estórias de família, histórias de boas conversas e estórias 

de sabores inesquecíveis. 

miguel laffan
Chef executivo do restaurante l’and no l’and Vineyards Resort
executive Chef of the l’and restaurant in the l’and Vineyards resort

Se reconheço influência na minha cozinha é decididamen-

te a asiática. Fascinam-me os sabores e especialmente os 

aromas. A delicadeza dos equilíbrios entre os vários sabo-

res, as texturas, a simplicidade e a rusticidade, as equipas 

e os fundamentos, todos estes aspetos são uma fonte de 

inspiração para mim.

Na minha cozinha nem sempre estão presentes os sabores 

ou os aromas exatos, mas a filosofia é um pilar: a elegância 

dos equilíbrios.

Sem dúvida que o local onde mais gostei de comer ou a 

melhor experiência gastronómica que tive e me deixou en-

volto no mistério desta cozinha, foi no restaurante Nahm, 

em Bangkok, onde a criação do Chef australiano David 

Thompson valoriza uma das gastronomias mais antigas do 

mundo, a Tailandesa. Existe, nesta cozinha, um equilíbrio 

perfeito entre os ingredientes frescos e uma confeção tra-

dicional, onde se transformam os sabores mais robustos 

em pratos elegantes e atuais. Com pontos de cozedura dos 

alimentos perfeitos, no seu ponto ideal, e, mais uma vez, o 

equilíbrio, aqui das texturas e das experiências que pode-

remos ter através delas.

Nos bastidores, é importante uma cozinha minuciosa que, 

de uma forma geral, traduza informação sobre o nível da 

equipa e do chef responsável. Uma vez mais aplico aqui os 

conhecimentos que absorvi, nomeadamente na forma-

ção da minha equipa, que precisa de estar de acordo com 

os resultados que desejo, assim como numa cozinha da 

Ásia, que é das mais organizadas que conheço: todos os  

elementos são valorizados, para que o seu reconhecimen-

to, aliado à boa formação, permita adaptá-los à exigên-

cia no trabalho, como se de uma escultura se tratasse, de 

forma a tirar o melhor proveito das qualidades de cada 

um. Estabelecer laços de confiança, amizade e um bom 

espírito de equipa é essencial para que a criatividade flua, 

construindo pratos inovadores. Esta harmonia e equilíbrio 

aprendi-os também com este estilo de cozinha. 

Os Mil e Um Equilíbrios Asiáticos

A Thousand and One Asian Equilibria

If I recognise any influence in my cooking it is decidedly 

Asian. The flavours and especially the aromas, fascinate 

me. The delicate balance between the various flavours, 

the textures, the simplicity and the rusticity, the kitchen  

team and the basics, all these aspects are a source of in-

spiration for me.

The exact flavours or aromas are not always present in  

my kitchen, but the philosophy is a pillar: the elegance  

of equilibrium.

Undoubtedly the place where I have enjoyed eating the 

most or the best dining experience I have ever had, which 

left me wrapped in the mystery of this cuisine, was at the 

Nahm restaurant in Bangkok, where the creations of Aus-

tralian Chef David Thompson add value to one of the oldest 

cuisines in the world, Thai. There is a perfect balance be-

tween fresh ingredients and traditional preparation in this 

cuisine, where the strongest of flavours are transformed 

into elegant and current dishes. With perfect cooking 

times, when at their most precise, and, once again, equilib-

rium, here in the balance of textures and the experiences 

we can have through them.

Behind the scenes, a meticulous kitchen is vital, which, 

in general, translates information about the team and the 

chef in charge. Once again I apply here the knowledge that 

I have absorbed, particularly in the training of my team, 

which needs to be in agreement with the results I am after, 

just as in an Asian kitchen, which is the most organised 

kitchen I know: every member is valued, so that his/her 

recognition, coupled with good training, enables them to 

be adapted to the requirement at work, as if it were a sculp-

ture, in order to make the most of the qualities each one 

has. Establishing trust, friendship and a good team spirit is 

essential for creativity to flow, creating innovative dishes. I 

have also learned this harmony and balance with this style 

of cooking.

OPiNiãO \\ OPiNiON
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marChesi antinori
Tradição, Paixão e Intuição

Tradition, Passion and Intuition 
TeXTO TeXT esTela aTaíDe \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHy 1 - keViN CrUFF; 2, 3, 4 - MaUrO PUCCiNi

Envolvida na produção de vinho desde que, em 1385, 

Giovanni di Piero Antinori se tornou membro da «Arte  

Fiorentina», a Guilda de Produtores de Vinho de Florença,  

a família Antinori transformou-se ao longo dos últi-

mos seis séculos numa dinastia do vinho reconhe- 

cida mundialmente.

Atualmente conduzida pelo marquês Piero Antinori com 

o apoio das filhas Albiera, Allegra e Alessia, a Marchesi  

Antinori tem sido gerida diretamente pela família ao lon-

go de 26 gerações. Apostando em decisões corajosas e  

inovadoras, mas mantendo o respeito pela herança  

histórica da casa, a família guiou-se sempre por três prin-

cípios condutores – tradição, paixão e inovação –, que  

levaram a empresa a tornar-se numa referência da viticul-

tura italiana. 

O sempre presente espírito empreendedor levou a que, 

às propriedades na Toscânia e Úmbria, património his- 

tórico da família, fossem sendo adicionados, ao longo 

Involved in winemaking ever since 1385, when Giovanni 

di Piero Antinori became a member of the «Arte Fioren-

tina», the Guild of Wine Producers of Florence, over the 

past six centuries the Antinori family has become a wine 

dynasty recognised the world over.

Currently headed by Marquis Piero Antinori, with the 

support of his daughters Albiera, Allegra and Alessia, 

Marchesi Antinori has been run directly by the family for 

26 generations. Focusing on bold and innovative deci-

sions, while maintaining respect for the historical herit-

age of the company, the family has always worked to three 

guiding principles – tradition, passion and innovation –, 

which have led the company to become a leading name in  

Italian winemaking.

An ever-present entrepreneurial spirit has meant that 

the properties in Tuscany and Umbria, the historic herit-

age of the family, have been joined over time by other 

territories with the potential to produce sublime wines. In  

sUPreMe FlaVOUrs
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dos tempos, outros territórios com potencial para origi- 

narem vinhos sublimes. Além de propriedades nas regiões 

de Chianti Classico, Bolgheri, Colline Di Fiesole e Orvieto  

Classico (na Toscânia e Úmbria), a família expandiu-se 

gradualmente, tendo atualmente vinhas também nas  

regiões Franciacorta, Puglia e Langhe, em Itália, Red 

Mountain e Napa Valley, nos Estados Unidos, e Maipo  

Valley, no Chile.

addition to properties in the regions of Chianti Classico, 

Bolgheri, Colline Di Fiesole and Orvieto Classico (in Tuscany 

and Umbria), the family has gradually expanded. It now 

has vineyards in the regions of Franciacorta, Puglia and 

Langhe, in Italy, and of Red Mountain and the Napa Valley 

in the United States, as well as the Maipo Valley, in Chile.

Staying true to the family tradition, it was precisely in the 

Chianti Classico region that in 2012 the family opened the 

Mantendo-se fiel à tradição familiar, foi precisamente 

na região Chianti Classico que, em 2012, a família inaugu-

rou as caves Antinori Nel Chianti Classico, bem perto de  

Florença, onde começou a história da marca. É neste edi-

fício harmonioso, erigido em  

Bargino, entre Florença e Siena, 

que os vinhos Villa Antinori 

Chianti Classico, Marchesi An-

tinori Chianti Classico Riserva, 

Vin Santo Del Chianti Classico 

e Pèppoli Chianti Classico são  

produzidos.

Uma extraordinária obra de 

arquitetura, o novo espaço é um 

templo dedicado ao vinho, à paisagem toscana e às suas 

vinhas. Tendo este néctar único no centro de todos os mo-

vimentos, o edifício inaugurado em outubro de 2012 al-

berga adegas de envelhecimento e fermentação, um mu-

seu, uma biblioteca, um restaurante, um auditório e a loja  

Bottega Dei Sapori.

Nestas novas caves, o público tem oportunidade de ter 

contacto direto com a filosofia de produção da Marchesi 

Antinori, descobrindo passo a passo como o vinho é feito, 

acompanhando todo o processo, da vinha à garrafa.

Antinori Nel Chianti Classico winery, very near to Florence, 

where the history of the brand began. It is in this harmo-

nious building, constructed in Bargino, between Florence 

and Siena, that the Villa Antinori Chianti Classico, Marche-

si Antinori Chianti Classico Ris-

erva, Vin Santo Del Chianti Clas-

sico and Pèppoli Chianti Classico 

wines are produced.

An extraordinary work of ar-

chitecture, the new space is a 

temple dedicated to wine, to the 

Tuscan countryside and to its 

vineyards. With this unique wine 

at the heart of all operations, the 

building opened in October 2012 houses ageing and fer-

mentation cellars, a museum, a library, a restaurant, an au-

ditorium and the Bottega Dei Sapori shop.

Members of the public have the opportunity in this 

building to enjoy direct contact with the Marchesi Antinori 

production philosophy, discovering step by step how the 

wine is made, following the entire process, from vineyard 

to bottle.

Com origem em Florença, a 
história da Marchesi Antinori 
remonta a 1385.\\ Originating 

in Florence, the history of 
Marchesi Antinori dates back 

to 1385.
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Contando com extraordinários recursos da nano tecno-

logia, o Nano Gold Energizing Cream abre caminho para  

o futuro. 

Com poderes antioxidantes e anti-idade sem preceden-

tes, o revolucionário creme da Chantecaille atua ao nível 

celular da pele, recorrendo a minúsculas nano partículas 

de ouro, ligadas a peptídeos de seda, que trabalham para 

promover o metabolismo das células, eliminar os radicais 

livres e acalmar as inflamações. O resultado é uma pele 

mais firme, saudável, forte e resistente.

Featuring the extraordinary use of nanotechnology, the 

Nano Gold Energizing Cream paves the way for the future.

With unprecedented antioxidant and anti-ageing pow-

ers, the revolutionary cream from Chantecaille acts at the 

skin’s cellular level, using tiny nano gold particles, bound 

to silk peptides, which work to promote cell metabolism, 

eliminate free radicals and soothe inflammation. The result 

is firmer, healthy, strong and resilient skin.

ChAnteCAille

\\siXth sense

CArtier

Tank Anglaise é o mais recente elemento da icónica linha 

Tank, da Cartier. Mantendo diversas características ineren- 

tes à coleção, como o anel dos minutos ao estilo caminhos 

de ferro, os numerais romanos, a moldura da caixa, a bra-

celete integrada e os ponteiros de aço azulado em forma de 

espada, o novo modelo distingue-se pela caixa mais volu-

mosa, de perfil arredondado e ergonómico, e por incluir a 

coroa na moldura que envolve o relógio.

O Tank Anglaise existe em três tamanhos, em ouro amare- 

lo, branco ou rosa.

Tank Anglaise is the latest addition to the iconic Tank 

range, from Cartier. Retaining several characteristics in-

herent to the collection, such as the railway style minute 

ring, the roman numerals, the frame of the case, the 

linked bracelet and the blued steel sword-shaped hands, 

the new model stands out for its more voluminous case, 

with its rounded and ergonomic profile, and for including 

the winding mechanism into the frame surrounding the 

watch. The Tank Anglaise is available in three sizes, and in 

yellow, white or pink gold.
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A silhueta sinuosa e cores brilhantes dos pavões, que sempre 

encantaram René Lalique, adornaram muitas joias por ele 

desenhadas, nomeadamente o pingente Deux Paons (Dois 

Pavões), que inspirou o design da Flacon Collection Cristal.

Nesta edição limitada do exclusivo perfume Lalique de  

Lalique, o frasco é adornado por dois pavões que se confron-

tam na tampa, num abraço de cristal translúcido. 

Intemporal e majestoso, Lalique de Lalique inclui três das 

mais nobres flores da perfumaria - rosa, jasmim e íris - num 

bouquet que se abre assim que a fragrância é libertada, 

numa celebração doce e frutada.

The sinuous silhouette and bright colours of peacocks, 

which always enchanted René Lalique, adorned many piec-

es of jewellery designed by him, including the Deux Paons 

(Two Peacocks) pendant, which inspired the design of the 

Flacon Collection Cristal.

In this limited edition of the exclusive Lalique de Lalique per-

fume, the bottle is decorated with two peacocks facing each 

other on the stopper, in an embrace of translucent crystal.

Timeless and majestic, Lalique de Lalique includes three of 

the most exclusive flowers in perfume making – rose, jas-

mine and iris – in a bouquet that opens as soon as the fra-

grance is released, in a sweet and fruity celebration.

lAliQue

hermès

O anel Quatre funde harmoniosamente quatro bandas, 

cada uma com um padrão icónico da Boucheron, unindo 

uma banda de diamantes a outras três com os desenhos 

Clou de Paris (homenagem aos paralelepípedos de Paris), 

Double Gadroon (técnica que une numa banda dois anéis 

de ouro) e Grosgrain (padrão vertical). 

Atualmente aplicada em brincos de argola, colares e anéis, 

a singular junção destes quatro códigos é o segredo da sin-

gularidade e caráter da coleção Quatre, disponível nas ver-

sões Classique, White, Black, Radiant e Jewelry. 

The Quatre ring harmoniously combines four bands, each 

featuring an iconic Boucheron pattern, joining a band of 

diamonds and three others with the Clou de Paris (homage 

to the cobblestones of Paris), Double Gadroon (a technique 

that combines two gold rings in a band) and Grosgrain (a 

vertical pattern) patterns.

Currently used in hoop earrings, necklaces and rings, 

the unique combination of these four codes is the secret 

behind the uniqueness and character of the Quatre col-

lection, available in Classique, White, Black, Radiant and  

Jewelry versions.

bouCheron

Antecipando a chegada da nova estação, a Hermès apresen-

ta uma coleção primavera-verão repleta de peças sensuais.

Seja em tons neutros ou cores garridas, carteiras, sapatos, 

écharpes, cintos, chapéus e joias, entre outros, acrescentam 

elegância aos outfits cuidados da mulher contemporânea.

Apostando sempre em materiais nobres como couro, seda 

e caxemira, a coleção de acessórios da maison Hermès é 

mais uma vez sinónimo incontornável de requinte e quali-

dade premium. 

Anticipating the arrival of the new season, Hermès presents 

a Spring-Summer collection packed with alluring pieces.

Whether in neutral shades or bright colours, bags, shoes, 

scarves, belts, hats and jewellery, among other items, add 

elegance to the refined outfits of contemporary women.

Keeping the focus on fine materials, such as leather, silk and 

cashmere, the collection of accessories from the maison 

Hermès is once again an unavoidable synonym for refine-

ment and premium quality.



Embora apostando num formato inovador, é dos 

sabores tradicionalmente portugueses que nas-

cem os doces de fruta da Meia Dúzia. 

Inspirando-se nos tubos de tinta para pintura, a 

marca portuguesa apresenta as compotas de fru-

tas numa embalagem de design invulgar.

Envoltos pelas bisnagas, os doces resultam de 

combinações entre frutas das várias regiões 

de Portugal, do ananás dos Açores à cereja do  

Fundão, passando pela pera rocha e a maçã Bravo 

de Esmolfe, com ingredientes únicos como o Vinho 

da Madeira, o Moscatel do Douro ou ervas aromáti-

cas como erva-príncipe ou hortelã.

Despite focusing on an innovative format, the Meia 

Dúzia fruit jams originate from traditional Portu-

guese flavours.

Taking inspiration in tubes of paint, the Portuguese 

brand presents these fruit compotes in unusually 

designed packaging.

Surrounded by the tubes, the jams result from 

combinations between fruits grown in various re-

gions of Portugal: from the Azores pineapple to 

the Fundão cherry, through to the rocha pear and 

Bravo Esmolfe apple, with unique ingredients such 

as Madeira wine, Moscatel do Douro, or herbs such 

as lemongrass or mint.

meiA dúziA 
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PrínCiPe de york 
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Relógios de Luxo Inspirados no Forte de Elvas 
Luxury Watches Inspired by Elvas Fort

lUXUry  sTyle

Quem diria que um forte alentejano poderia inspirar a  

criação de uma sofisticada trilogia de relógios? Talvez não 

seja uma ideia que ocorra à partida, mas foi a que rom- 

peu da mente do Príncipe de York Schaumburg-Lippe,  

fundador da marca de relógios de luxo YORK, para criar 

a Fort de Lippe Trilogy. Inspirada no Forte de Nossa  

Senhora da Graça, em Elvas, mandado construir por um  

dos seus antepassados e classificado como Património 

Mundial da UNESCO em 2012, a exclusiva coleção é limi- 

tada a nove unidades em todo o mundo. São três os requin-

tados relógios que a constituem, alinhados num estojo sin-

gular que o Príncipe faz questão de entregar pessoalmente 

a cada um dos compradores. 

Who would have thought that a fort in the Alentejo could 

inspire the creation of a sophisticated trilogy of watches? 

Maybe it’s not the first idea that enters your mind, but it is 

one that burst into the mind of His Highness York Prince 

of Schaumburg-Lippe, founder of the luxury watch brand 

YORK, to create the Fort de Lippe Trilogy. Inspired by the 

Nossa Senhora da Graça Fort in Elvas, built by one of his 

ancestors and classified as a UNESCO World Heritage Site 

in 2012, the exclusive collection is limited to nine units 

worldwide. The set features three exquisite watches, side 

by side in a unique case that the Prince insists on deliver-

ing personally to everyone who buys it.
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A classificação do Forte de Nossa Senhora da Graça, 

posteriormente apelidado de Forte de Lippe em honra ao 

Conde Wilhelm of Schaumburg-Lippe (que o mandou 

edificar), como Património Mundial da UNESCO, em 2012, 

irrompeu no Príncipe de York a vontade de homenagear o 

seu antepassado, vitorioso comandante-chefe das forças 

luso-britânicas e da casa de Schaumburg-Lippe que lu-

tou pela independência de Portugal na Guerra Fantástica 

(1762). Motivou-o igualmente a ver com os seus próprios 

olhos, em novembro de 2013, esta magnífica fortaleza.  

«Fiquei completamente assoberbado pelo tamanho  

The classification of the Nossa Senhora da Graça Fort, 

subsequently named «Fort de Lippe» in honour of Count 

Wilhelm of Schaumburg-Lippe (who commissioned its 

construction), as a UNESCO World Heritage Site in 2012, 

aroused in York Prince the desire to pay tribute to his fore-

father, victorious commander in chief of the combined 

Portuguese / British / Schaumberg-Lippisch army who 

fought for the independence of Portugal in the Fantastic 

War (1762). It also motivated him to come and see with his 

own eyes this magnificent fortress in November 2013. «I 

was absolutely overwhelmed by the immense size and the 

imenso e pela força do enorme edifício. A clareza das suas 

linhas arquitetónicas e a durabilidade da sua constru-

ção estratégica, aliadas à beleza filigranada da Casa do  

Governador, são absolutamente únicas. É difícil imaginar 

que 6000 pessoas e 4000 animais alguma vez o cons- 

truíram!», reconhece o Príncipe descendente da última  

família reinante na Alemanha.

A Fort de Lippe Trilogy resulta então numa coleção de 

três aprimorados relógios – o Original, o Blue Heritage e o 

Falcon Diamond – em ouro rosa de 18 quilates, mas todos 

strength of the massive building. The clear architectural 

lines and the strategic, everlasting structure combined 

with the filigree beauty of the Governor’s House are ab-

solutely unique. It is hard to imagine that 6000 people and 

4000 animals once built it!» exclaims the descendant of 

the last ruling family in Germany.

The Fort de Lippe Trilogy thus results in a collection of 

three stunning watches – the Original, the Blue Herit-

age and the Falcon Diamond – in 18-carat rose gold, each 

one different from the next. Housed inside a solid stone 
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diferentes. Alinhado no interior de um estojo em pedra ma-

ciça, cuja forma lembra as paredes robustas do majestoso 

edifício, o trio existe apenas em nove coleções numeradas 

que terão gravadas no interior o nome do seu comprador e 

a data de aquisição.

A passagem do Príncipe pela cidade alentejana abriu 

portas à dinamização de sinergias entre o Forte de Elvas 

e o seu «irmão», o Forte Wilhelmstein, situado perto de 

Hannover. «O objetivo é valorizar o impacto do Forte de 

Lippe na Europa e torná-lo numa atração para visitantes 

de todo o mundo», explica o Príncipe, acrescentando que 

«em 2015 a YORK vai organizar um rally especial, o YORK 

Concours d’Europe, desde o Forte de Lippe, passando por 

seis países, até ao Forte Wilhelmstein, na Alemanha!».

case, whose shape recalls the sturdy walls of the majestic 

building, the trio only exists in nine numbered collections, 

which will have the name of their purchaser and date of 

purchase engraved on the inside.

The Prince’s visit to the Alentejo town has opened doors 

to the promotion of synergies between the Elvas Fort and 

its «brother», the Wilhelmstein Fort, located near Hanno-

ver. «The goal is to enhance the impact of the Fort de Lippe 

in Europe and make it an attraction for visitors from all 

over the world» the Prince explains, adding that «in 2015, 

YORK will organise a special car rally, the YORK Concours 

d’Europe, from the Fort de Lippe, through six countries to 

the Festung Wilhelmstein in Germany!».

anaBela Sérgio
economista
economist

As Instituições Financeiras Europeias encontram-se sob a 

égide dos Acordos Basileia II e têm três pilares:

- Solvabilidade Bancária: o capital dos Bancos tem como 

função servir de «almofada» para perdas do lado do ati-

vo, sem pôr em prejuízo os depositantes. O rácio de capitais 

próprios para os ativos tem vindo a ser aumentado, para 

evitar bancarrotas;

- Disciplina de Mercado: o conceito de «disciplina de mer-

cado» prende-se com o princípio de «moral hazard» e do 

Fundo de Garantia de Depósitos. «Moral Hazard» é o facto 

de um contrato com determinada finalidade conduzir a que 

os agentes económicos se comportem de forma contrária 

a essa finalidade. Ora, o Fundo de Garantia de Depósitos 

protege os depósitos junto do sistema bancário. Assim, os 

agentes económicos, sabendo os seus depósitos prote- 

gidos, não se preocupam muito em monitorizar as institui-

ções onde as suas poupanças foram colocadas. Como con-

sequência estas instituições poderão empreender opera-

ções de alto risco (com grande rendibilidade esperada mas 

com probabilidade de insucesso muito grande também), 

que contribuirão para dificuldades de solvabilidade exigin-

do, eventualmente, a injeção de dinheiros públicos (leia-se 

«dos contribuintes»). A Disciplina de Mercado falhou;

- Risco Operacional: «Risco de uma perda direta ou indi-

reta resultante de processos internos inadequados ou com 

falhas, com origem nas pessoas ou nos sistemas». O BIS 

elencou vários tipos de Risco Operacional: Capital Físico; 

Capital Humano; Legal e Fraude. Os fatores que contribuem 

para o risco operacional não são independentes. O culmi-

nar da «histeria» com a falência de Lehman Brothers em 

setembro de 2008, o que nunca tinha acontecido com um 

Grande Banco de Investimentos, lançou o pânico no mer-

cado. Lehman Brothers acabara de ter notação de risco de 

crédito AAA; opacidade nos produtos transacionados; in-

tervenção dos CDS (Credit Default Swaps).

A completa descredibilização no Sistema Financeiro 

Internacional conduziu a Basileia III, assentando na super-

visão supranacional.

Supervisão e Regulação Financeiras

Financial Supervision and Regulation
European Financial Institutions are under the aegis of the 

Basel II Accords and have three pillars:

- Banking Solvency: the function of bank capital is to serve 

as a «cushion» for asset losses, without putting depositors 

at harm. The ratio of equity to assets has been increasing, 

to avoid bankruptcies;

- Market Discipline: the concept of «market discipline» 

relates to the principle of «moral hazard» and the Deposit 

Guarantee Fund. «Moral Hazard» is the fact that a contract 

with a given purpose leads to economic agents behaving  

in a manner contrary to this purpose. Now, the Deposit 

Guarantee Fund protects deposits within the banking 

system. Thus, economic agents, in the knowledge that 

their deposits are protected, are not very concerned about 

monitoring the institutions where their savings have been 

placed. As a consequence these institutions may under-

take high-risk operations (with high expected yield but 

with very high probability of failure too), which will con-

tribute to solvency problems, which possibly require the 

injection of public money (by this «taxpayers’»). Market 

Discipline has failed;

- Operational Risk: «Risk of direct or indirect loss result-

ing from inadequate or flawed internal processes, originat-

ing from people or systems». The BIS has listed several 

kinds of Operational Risk: Physical Capital; Human Capital;  

Legal and Fraud. The factors that contribute to operational 

risk are not independent. The culminating «hysteria» at 

the bankruptcy of Lehman Brothers in September 2008, 

which had never happened to a Major Investment Bank 

before, brought panic to the market. Lehman Brothers had 

just had AAA credit rating; opacity in traded products; in-

tervention of CDS (Credit Default Swaps).

The entire loss of credibility in the International Financial 

System led to Basel III, based on supranational supervision.

OPiNiãO \\ OPiNiON
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Pensadas para homens cosmopolitas, que valorizam aces-

sórios discretamente luxuosos, as peças Alfred Dunhill são 

cuidadosamente feitas a partir de matérias-primas sofis-

ticadas, minuciosamente trabalhadas para criar formas 

funcionais e inovadoras. 

Sinónimo incontornável de luxo masculino e qualidade, a 

coleção da requintada marca londrina coloca à disposição 

do homem moderno botões de punho, isqueiros, canetas, 

laços, gravatas, carteiras e chaveiros, entre outros aces- 

sórios, adicionando um toque de elegância ao quotidiano. 

AlFred dunhill

Designed for cosmopolitan men, who value discreetly lux-

urious accessories, Alfred Dunhill items are carefully made   

from sophisticated raw materials, painstakingly crafted to 

create functional and innovative forms.

An inescapable synonym of male luxury and quality, the 

collection of the refined London brand offers modern men 

cufflinks, lighters, pens, bowties, ties, wallets, and key 

rings, among other accessories, adding a touch of elegance 

to everyday living.

\\QuintessenCe
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A mais recente ousadia da Christophe Claret, o sur-

preendente relógio Poker, é uma cartada vencedora 

da relojoeira, combinando diversão do jogo e perfei-

ção técnica.

Depois dos modelos 21 Blackjack e Baccara, a marca 

continua a temática do jogo com um modelo que 

inclui um sofisticado mecanismo que permite que 

até três jogadores (mais a casa) possam jogar Texas 

Hold’em, a mais famosa versão do póquer.

Disponível em quatro acabamentos diferentes, cada 

um limitado a apenas 20 unidades, Poker está ao al-

cance de um grupo restrito de afortunados. 

The latest piece of daring from Christophe Claret, the 

amazing Poker watch, is a winning hand of watch 

making expertise, combining the fun of the game 

and technical perfection.

After the 21 Blackjack and Baccara models, the brand 

continues the card game theme with a model that 

includes a sophisticated mechanism that allows up 

to three players (plus home) to play Texas Hold’em, 

the most popular version of poker.

Available in four different finishes, each limited to 

just 20 units, Poker is available to a very lucky few.

Christophe ClAret 

grAAe CopenhAgen

Em quase 50 anos de experiência, a empresa dinamar-

quesa Graae Copenhagen acumulou um conhecimento 

único na produção de artigos premium em pele, tendo 

vindo a reunir desde 1967 uma clientela fiel, apreciadora 

das suas peças clássicas. 

Com uma coleção composta por pequenos bens em 

pele, cintos, pastas e bolsas, a Graae Copenhagen res-

ponde às necessidades dos homens contemporâneos, 

desenvolvendo peças que conjugam funcionalidade e 

design intemporal e cuja qualidade incontestável ga-

rante que irão acompanhar o seu proprietário ao longo 

da vida.  

In almost 50 years of experience, the Danish company 

Graae Copenhagen has amassed unique knowhow in 

the production of premium leather goods, while gather-

ing a loyal customer base since 1967, with a fondness 

for its classic pieces.

With a collection comprising small leather goods, belts, 

briefcases and bags, Graae Copenhagen meets the 

needs of contemporary men, developing pieces that 

combine functionality and timeless design, the undis-

puted quality of which ensures that they will accom-

pany their owner for a lifetime.



hondA 
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Uma das novidades Honda para este ano, a nova Gold Wing 

F6C é o mais recente modelo derivado da plataforma Gold 

Wing, seguindo os passos da Gold Wing F6B.

Com menos 70 quilos que a original e impulsionada por um 

motor de 1800 cc, o desempenho entusiasmante desta va-

riação da Gold Wing adiciona uma injeção de adrenalina e 

atitude ao segmento touring.

Apresentada na feira EICMA, em Milão, a imponente e 

elegante Gold Wing F6C é uma das grandes surpresas da 

marca japonesa para 2014, assinalando um novo capítulo 

na história da icónica Gold Wing, um dos modelos de maior 

sucesso da Honda. 

Something new from Honda this year, the new Gold Wing 

F6C is the latest model developed from the Gold Wing plat-

form, following in the footsteps of the Gold Wing F6B.

At 70 kilograms lighter than the original and driven by an 

1800 cc engine, the exciting performance of this version of 

the Gold Wing adds a shot of adrenaline and attitude to the 

touring segment.

Presented at the EICMA fair in Milan, the impressive and 

elegant Gold Wing F6C is one of the big surprises from the 

Japanese brand for 2014, marking a new chapter in the his-

tory of the iconic Gold Wing, one of Honda’s most success-

ful models.



lamborghini 
huraCán 
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Revolucionário Sucessor \\ Revolutionary Successor

lUXUry  sTyle
Its name is Huracán, it is the successor of the iconic  

Gallardo, the most successful Lamborghini of all time, 

and its arrival on the market marks a new era not only for  

Automobili Lamborghini, but also for the luxury super 

sports segment.

Revolutionising the design language of its predeces-

sor, the new Huracán features daring and powerful lines, 

an innovative technology package and amazing dynam-

ics, taking the experience of driving a super sports car to  

unprecedented levels.

Able to accelerate from 0 to 100 km/h in just 3.2 sec-

onds and to reach a top speed of 325 km/h, the astounding  

Huracán owes its resourcefulness to its 5.2-litre 10-cylin-

der V-engine producing a maximum output of 610 horse-

power at 8,250 rpm.

With first deliveries scheduled for the spring, the  

Lamborghini Huracán is already a success, with hundreds 

of car ordered at its official launch at the Geneva Motor 

Show 2014.
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Chama-se Huracán, é o sucessor do icónico Gallardo, o 

mais bem sucedido Lamborghini de sempre, e a sua che-

gada ao mercado assinala uma nova era não só para a  

Automobili Lamborghini, mas também para o segmento 

dos super desportivos de luxo. 

Revolucionando a linguagem de design do seu anteces-

sor, o novo Huracán surge com linhas audazes e poderosas, 

um inovador pacote de tecnologias e uma dinâmica sur-

preendente, elevando a experiência de conduzir um super 

desportivo a um nível sem precedentes. 

Capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,2 se-

gundos e de atingir uma velocidade máxima de 325 km/h, 

o supreendente Huracán deve a sua desenvoltura ao motor 

de 10 cilindros em V, com 5,2 litros de cilindrada e potência 

máxima de 610 cavalos às 8.250 rpm. 

Com as primeiras entregas previstas para a primavera, 

o Lamborghini Huracán é já um sucesso, com centenas de 

unidades encomendadas aquando da sua apresentação 

oficial no Salão Automóvel de Genebra 2014.
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Fruto de uma inteligente combinação de linhas des-

portivas e ambientes refinados, o novo FB502 Panthera é 

o segundo elemento da série 500 da Benetti, sucedendo 

o FB501 Imagination, no mercado desde 2010, e antece- 

dendo o FB503, com entrega prevista na Europa no  

decorrer deste ano.  

À semelhança dos restantes dois modelos da série 500, 

os 47 metros de comprimento e 8,8 metros de largura do 

FB502 Panthera são 100% em alumínio. Graças à geome-

tria dos seus cascos, o iate disponibiliza prestações irre-

preensíveis, atingindo uma velocidade máxima de 24 nós 

e uma velocidade de cruzeiro de 22 nós e garantindo con-

forto total aos passageiros devido à excelente estabilidade 

e ausência absoluta de barulhos e vibrações.

Refinado, mas nunca opulento, o Panthera resulta do 

minucioso trabalho levado a cabo pelos designers da  

The result of an intelligent combination of sporty lines 

and sophisticated environments, the new FB502 Panthera 

is the second member in the 500 series from Benetti, follo-

wing the FB501 Imagination, on the market since 2010, and 

preceding the FB503, with delivery expected in Europe la-

ter this year.

Like the other two models in the 500 series, every metre 

of the 47 metres in length and the 8.8 metres in width of 

the FB502 Panthera is 100% aluminium. Thanks to the ge-

ometry of its hulls the yacht offers faultless performance, 

reaching a top speed of 24 knots and a cruising speed of 

22 knots, while ensuring total passenger comfort thanks 

to its excellent stability and the total absence of noise  

and vibration.

Elegant, but never opulent, the Panthera results from 

the meticulous work carried out by the Benetti designers 

lUXUry  sTyle

benetti Panthera
Beleza Felina \\ Feline Beauty

TeXTO TeXT esTela aTaíDe \\ FOTOGraFia  PHOTOGraPHy  BeNeTTi 
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Benetti em parceria com o proprietário, um trabalho de  

eliminação de excessos e ostentações que derivou num 

iate de beleza low-profile. 

Num exercício de coerência, os quatro decks desta  

embarcação são uma ode à elegância discreta e ao con-

forto supremo, oferecendo a proprietários e convidados  

espaços equipados com as melhores soluções, que ga- 

rantem uma passagem inesquecível pelo Panthera.

in partnership with the owner – an exercise in elimina-

ting excess and ostentation to produce a yacht of low- 

-profile beauty.

Working towards consistency, the four decks of this 

vessel are an ode to understated elegance and to supreme 

comfort, offering owners and guests spaces equipped with 

the finest solutions, which guarantee unforgettable mo-

ments spent with the Panthera.
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Aviação Sustentável \\ Sustainable Aviation

beeChCraft king air 350i

TeXTO TeXT esTela aTaíDe \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHy BeeCHCraFT COrPOraTiON

lUXUry  sTyle

Dedicando-se desde 1932 à criação e construção de ae-

ronaves duráveis e versáteis, a Beechcraft tem no King Air 

350i uma das estrelas da sua frota. 

Tenha como propósito realizar viagens de negócios ou de 

lazer, este inovador modelo apresenta-se como uma op-

ção incontornável no mundo da aviação privada. Podendo 

transportar até nove passageiros a uma velocidade máxi-

ma de cruzeiro de 580 km/h, o King Air 350i é dono de uma 

eficiência inigualável, distinguindo-se entre os restantes 

modelos da sua gama pelos reduzidos custos operacionais 

Dedicated since 1932 to the creation and construction 

of durable and versatile aircraft, Beechcraft has one of the 

stars of its fleet in the King Air 350i.

Whether you want to go on business trips or just for lei-

sure, this innovative model represents a standout option 

in the world of private aviation. Able to carry up to nine 

passengers at a top cruising speed of 580 km/h, the King 

Air 350i boasts unrivalled efficiency, standing out from the 

other models in its range for its low operating costs and 

impressive fuel economy.

e surpreendente poupança de combustível. 

No interior, o revolucionário sistema FlexcabinTM per-

mite reconfigurar facilmente a cabine em função da sua 

utilização, colocando mais ou menos assentos, e o siste-

ma de gestão de cabine Rockwell Collins VenueTM torna o 

voo mais produtivo, divertido e relaxante, munindo os pa- 

ssageiros de uma completa gama de ferramentas de tra-

balho e entretenimento. 

Apresentando-se como o jato mais ecológico do seu 

segmento, o King Air 350i revela-se uma alternativa sus-

tentável e responsável, sendo o complemento ideal para 

qualquer frota corporativa.

In its interior, the revolutionary Flexcabin™ system 

allows you to easily reconfigure the cabin depending on 

its use, installing more or fewer seats, and the Rockwell 

Collins Venue™ cabin management system makes flying 

more productive, fun and relaxing, providing passengers a 

full range of work and entertainment tools.

Presenting itself as the greenest jet in its class, the 

King Air 350i proves to be a sustainable and responsible  

alternative, making it the ideal complement to any corpo-

rate fleet.
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CAsA do ArCo

Oferecendo aos seus moradores uma localização exclusiva 

em Lisboa, o empreendimento Casa do Arco dá resposta 

aos elevados graus de exigência do atual mercado habi- 

tacional no que a conforto e funcionalidade diz respeito.

Com vistas sem igual sobre o rio Tejo e a Torre de Belém, 

a Casa do Arco é constituída por três volumes arquitetóni-

cos demarcados, um edifício central que replica em termos  

de fachadas e volumetria o edifício original, datado de  

finais do século XVIII ou início do século XIX, e dois edifí-

cios laterais.

Offering its residents a prime location in Lisbon, the Casa do 

Arco development meets the high demands of the current 

housing market in terms of comfort and functionality. 

With unmatched views over the River Tagus and Belém 

Tower, the Casa do Arco is made up of three separate  

architectural structures: a central building, which, in terms 

of facades and volume, replicates the original building, dat-

ing from the late 18th century or early 19th century, and two  

side buildings. 

Com Vista Para a Torre de Belém 
Overlooking Belém Tower

rOyal esTaTe | PriVaTe Villas
Geral@rOyalVillas.eU | www.rOyalVillas.eU

\\real estate

Com apartamentos de tipologia T1 a T4+1, o empreen-

dimento está equipado com duas caves para estacio- 

namento privativo e arrecadações, sendo os apartamentos 

acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida e dotados 

de todas as infraestruturas de comunicação, climatização 

e domótica indispensáveis.

With apartments in one-bedroom to four(+1)-bedroom 

configurations, the development features two basements 

for private parking and storage. The apartments are acces-

sible to people with reduced mobility and equipped with 

every essential communication, air conditioning and home 

automation facility.
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Tiago Cruz and the team made up of Vítor Lopes and Ed-

uardo Gradiz were the big winners of the first edition of the 

Troféu Golf Dolce CampoReal Oeste / Oeste PGA Open, or-

ganised in Torres Vedras, on December 20 and 21, 2013 by 

Golf Stream and PGA Portugal.

Beating the national champion Pedro Figueiredo, who 

had to settle for second place, by a single shot, Tiago Cruz, 

ranked number three, finished the event on four under par. 

Third place went to Hugo Santos, number one on the 2013 

Order of Merit of PGA Portugal.

In the team standings, Vítor Lopes and Eduardo Gradiz took 

first place, with 131 (-13), followed by the duo Tiago Cruz 

and João Manha, with -12. João Pedro Themudo and Nuno 

Ferreira completed the team podium with -10.

Tiago Cruz e a equipa composta por Vítor Lopes e Eduardo 

Gradiz foram os grandes vencedores da primeira edição do 

Troféu Golf Oeste Dolce CampoReal / Oeste PGA Open, or-

ganizado em Torres Vedras a 20 e 21 de dezembro de 2013 

pela Golf Stream e a PGA de Portugal. 

Batendo por uma única pancada o campeão nacional 

Pedro Figueiredo, que se ficou pelo segundo lugar, Tiago 

Cruz, número três do ranking, concluiu a prova com  

quatro abaixo do Par. A terceira posição foi alcançada por 

Hugo Santos, número um da Ordem de Mérito da PGA de  

Portugal de 2013. 

Na classificação por equipas, Vítor Lopes e Eduardo  

Gradiz foram os vencedores, com 131 (-13), seguidos 

pela dupla Tiago Cruz e João Manha, com -12. João Pedro  

Themudo e Nuno Ferreira fecharam o pódio de equipas 

com -10.

troFéu golF oeste dolCe CAmporeAl / oeste pgA open

©NuNo FerNaNdes

©NuNo FerNaNdes

©ricardo Lopes

\\sPort shots
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Kieler woChe 2014

Celebrada desde 1882, a Kieler Woche 2014 deverá reunir 

em Kiel, Alemanha, cerca de três milhões de visitantes, 

atraídos pelo maior evento de vela do mundo e o maior 

festival de verão do norte da Europa.  

De 21 a 29 de junho, a Kieler Woche 2014, que tem a Audi 

como parceiro premium, tem mais de duas mil iniciativas 

programadas contando, ao longo de nove dias, com ativi-

dades marítimas, culturais, musicais e desportivas, que 

irão decorrer na Kiel Sailing City, espaço que irá acolher  

o evento. 

Held since 1882, the Kieler Woche 2014 should bring to-

gether some three million visitors in Kiel, Germany, at-

tracted by the largest sailing event in the world and the 

largest summer festival in Northern Europe.

From June 21 to 29, the Kieler Woche 2014, with Audi as its 

premium partner, has more than two thousand initiatives 

planned, and over nine days features maritime, cultural, 

musical and sporting activities, which will take place in the 

Kiel Sailing City, the venue hosting the event.

A Herdade da Mata, em Alcáçovas (a 30 km de Évora), re-

cebeu nos dias 26 e 27 de fevereiro o primeiro estágio de 

resistência equestre realizado em Portugal.

Destinado a cavaleiros profissionais e amadores, o es- 

tágio, proporcionado pela cavaleira francesa Virginie Atger, 

focou-se na preparação de cavalos novos para a resistên-

cia equestre. Cada cavaleiro realizou três sessões na sua 

montada, com exercícios de picadeiro e na pista, e uma 

sessão teórica. 

On February 26 and 27, the Herdade da Mata, in Alcáçovas 

(30 km from Évora), hosted the first equestrian endurance 

training session to be held in Portugal.

Aimed at professional and amateur riders, the event, pro-

vided by the French rider Virginie Atger, focused on pre-

paring young horses for equestrian endurance. Each rider 

held three riding sessions, with arena and ring exercises, 

and a theory session.

estágio eQuestre

©audi

Cocktail de Lançamento em Maputo
Cocktail Launch Party in Maputo

villas&golfe moçambiQue

TeXTO TeXT aNDreia BarrOs Ferreira \\ FOTOGraFia PHOTOGraPHy PeDrO sOares e júliO DeNGUCHO 

sOCial  eVeNTs
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O cocktail de lançamento da edição Villas & Golfe Moçam-

bique aconteceu no passado dia 13 de fevereiro, no Hotel 

Polana, em Maputo, capital moçambicana. 

Num final de tarde convidativo e ao som de violinistas, jun-

taram-se no Aquarius Bar, local do evento, largas dezenas 

de convidados, dos vários quadrantes, desde o político, ao 

económico, passando pelo cultural e social, para partilha-

rem o lançamento de uma revista que promete tornar-se 

rapidamente na publicação de referência no país, tal como 

aconteceu nos outros mercados onde está presente.

A Villas & Golfe é uma publicação internacional, dirigida a 

um segmento de topo, que nasceu há mais de 12 anos em 

Portugal, tendo-se tornado numa revista de referência no 

mundo. De entrevistas a grandes personalidades, a artigos 

sobre economia e negócios, não esquecendo a arte e a cul-

tura, as tradições e o lifestyle, a Villas & Golfe publica em 

cada edição o melhor que vai acontecendo no planeta.

The cocktail launch party for the Villas & Golfe Moçam-

bique edition was held last February 13, at the Hotel Polana, 

in Maputo, the Mozambican capital.

On a pleasant evening and to the sound of violinists, many 

guests, from various quarters, ranging from political and 

economical, to cultural and social circles, gathered at the 

Aquarius Bar, the event’s venue, to share in the launch of 

a magazine that promises to quickly become the leading 

publication in the country, as has happened in the other 

markets in which it is present.

Villas & Golfe is an international publication, addressed 

to a high-end readership, which was created more than 

12 years ago in Portugal, having since become a leading 

magazine in the world. From interviews with major per-

sonalities, to articles on the economy and business, not 

forgetting art and culture, traditions and lifestyle, in each 

issue Villas & Golfe publishes the best of what is happen-

ing on the planet.






