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Happiness isn’t a destination, rather a path. We need to 

experience less happy moments so that we can recognise 

happy moments. Sadness has to be felt from time to time, 

to bring about critique and nonconformism; to instil in us 

the desire to change, to be able to smile and achieve physi-

cal and mental wellbeing. Happiness is a series of states 

of mind and not a lasting sensation. If it were, it would be-

come banal, tiresome and would no longer be something 

human beings aspire to.

Sometimes, a minor victory is enough, an idea that touch-

es us, the realisation of a long-held dream..., for us to reach 

this state of happiness (with a certain shelf life); at other 

times, all you need is a smile, a gesture, a sun in the sky, the 

sea, the indescribable sensation of helping someone else, 

an image, a word...

This is why we’re here: to bring about happy moments. You 

need to see the good things out there, successful ideas, 

places and experiences that take your breath away, fla-

vours that satisfy the «soul» as much as the body.

We would like you to read us and set off in search of the 

suggestions we make. But, if this isn’t possible, at least let 

us help you to dream. In this issue we strive to make you 

dream about places in the world, both beautiful and far 

flung; to inspire you with women and men, who have al-

ways fought for what they yearn for; to send you off, by car, 

boat, plane... to play golf, to a restaurant, to a spa... to simply 

go, or add to your wish list, and that you fulfil this list be-

fore you run out of time!

And as one of our premises is to celebrate life, in this issue 

we turn the spotlight on Portuguese wine, which, thanks to 

its uniqueness and authenticity, has taken the good name 

of the country to the four corners of the world.

Revel in all that you find in the pages that follow, and join 

us in a toast to every happy moment... and, of course, «To 

your/our good health!».
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A felicidade não é um fim, mas um caminho. É preciso que 

haja momentos menos bons para que tenhamos perceção 

dos momentos felizes. É necessário que a tristeza se insta-

le de vez em quando para desencadear a crítica e o incon-

formismo; para que nasça em nós a vontade de mudar, de 

alcançar sorrisos e bem-estar físico e mental. A felicidade 

são estados de espírito, e não uma sensação perene. Se as-

sim não fosse, tornar-se-ia banal, enfadonha, e deixaria de 

ser algo aspirado pelo ser humano.

Às vezes, basta uma pequena vitória, uma ideia que nos 

aflora, a concretização de um sonho há muito sonhado…, 

para alcançarmos esse estado feliz (com prazo de valida-

de); outras, basta um sorriso, um gesto, um dia de sol, o 

mar, a sensação indescritível de ajudarmos o outro, uma 

imagem, uma palavra…

É para isso que existimos: proporcionar momentos felizes. 

Há que ver o que de bom existe, as ideias de sucesso, os 

lugares e as experiências que nos fazem perder o fôlego, os 

sabores que, além do corpo, saciam a «alma».

Gostaríamos que nos lesse e partisse à descoberta do que 

lhe propomos. Mas, se isso não for possível, que consiga-

mos fazê-lo sonhar. Nesta edição almejamos que sonhe 

com lugares do mundo que têm tanto de belos como de 

longínquos; que se inspire em mulheres e homens que 

sempre lutaram pelo que ansiaram; que vá de automóvel, 

de barco, de avião… jogar golfe, a um restaurante, a um 

spa… simplesmente vá, ou incremente a lista dos seus so-

nhos e que os concretize antes que o tempo se acabe!

E como uma das nossas premissas é celebrar a vida, nes-

ta edição damos ênfase ao vinho português, que, pela sua 

singularidade e autenticidade, tem levado o bom nome do 

país aos quatro cantos do mundo.

Saboreie-nos, nas páginas que se seguem, e brinde con-

nosco a todos os momentos felizes… e, claro, «À nossa/

vossa saúde!».

Momentos Felizes Moments of Joy

MARIA AMÉLIA PIRES

DITORIAL
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O Alentejo foi recentemente considerado a «Melhor Região 

de Enoturismo do Mundo», numa votação online promo-

vida pelo site de viagens do jornal norte-americano USA 

Today. Sendo a única região portuguesa a votos, o Alentejo 

competiu com concorrentes de peso, entre eles, Napa Valley 

na Califórnia e Champanhe em França.

«Este reconhecimento vem comprovar o potencial do 

Alentejo enquanto destino de enoturismo de referência a 

nível mundial», afirma António Roquette, responsável do 

Enoturismo da Herdade do Esporão, um dos principais car-

tões de visita do enoturismo alentejano. 

ALENTEJO ELEITO «MELHOR REGIÃO DE ENOTURISMO DO MUNDO» 
ALENTEJO VOTED «BEST WINE TOURISM REGION IN THE WORLD»

\\NEWS

The Alentejo was recently considered the «Best Wine 

Tourism Region in the World», in an online vote held by 

the travel site of North American USA Today. As the only 

Portuguese candidate region, the Alentejo competed 

against major players, including the Napa Valley, in 

California and Champagne in France.

«This recognition goes to prove the potential of the 

Alentejo as a wine tourism destination of world impor-

tance», says António Roquette, head of wine tourism at 

Herdade do Esporão, one of the leading lights in wine-

tourism in the Alentejo.

A Rizzoli New York publica em outubro um álbum que 

apresenta uma abordagem fotográfica da história da moda 

protagonizada pelas criações Louis Vuitton que figuraram 

em campanhas publicitárias e artigos de moda nas mais 

conceituadas revistas da área. São cerca de 200 imagens 

dos mais emblemáticos fotógrafos que oferecem uma 

perspetiva singular da história da mulher e da fotografia 

desde os anos 50 até à atualidade. Uma edição limitada 

com encadernação em tela branca, disponível em três ca-

pas diferentes, que apenas pode ser encontrada nas lojas e 

no site da Louis Vuitton.

In October Rizzoli New York publishes an album present-

ing a photographic vision of the history of fashion starring 

the creations of Louis Vuitton, which have figured in adver-

tising campaigns and fashion items in the most renowned 

magazines in the field. The book features some 200 images 

by the most important photographers, offering a unique 

perspective of the history of woman and of photography 

from the 1950s to the present day. A limited edition, fea-

turing binding in white canvas, available in three different 

covers, which can only be found in Louis Vuitton stores 

and its website. 

A marca de design de mobiliário Ginger & Jagger foi no-

meada pela Dior para remodelar o interior das suas lojas 

localizadas nas grandes capitais mundiais. As peças da 

marca portuguesa já podem ser vistas nos espaços Dior 

em Viena, Sydney, Singapura, Kuala Lumpur e Kuwait.

Fundada em 2012 no Porto, a Ginger & Jagger cria peças de 

design contemporâneo inspiradas nas formas da Nature-

za, produzidas manualmente em Portugal. Exporta para 40 

mercados internacionais, tendo-se tornado no ano passa-

do uma das primeiras marcas portuguesas a ser comercia-

lizada nos armazéns Harrods, em Londres.

Furniture design brand Ginger & Jagger has been named 

by Dior to refurbish the interiors of its stores located in the 

great capitals around the globe. Pieces by the Portuguese 

brand can already be seen in Dior outlets in Vienna, 

Sydney, Singapore, Kuala Lumpur and Kuwait.

Founded in 2012, in Oporto, Ginger & Jagger creates con-

temporary design pieces inspired by nature’s forms, hand-

crafted in Portugal. It exports to 40 international markets, 

and last year became one of the first Portuguese brands to 

be sold in Harrods department store in London.

LOUIS VUITTON

GINGER & JAGGER
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Portugal conquistou um número recorde de prémios na 

edição da Europa dos World Travel Awards 2014. Foi na ce-

rimónia considerada os «Óscares do Turismo», que teve 

lugar em Atenas, na Grécia, no início de agosto que o país 

arrecadou 16 galardões europeus, dois mediterrâneos e dez 

distinções exclusivamente nacionais.

Entre os prémios atribuídos, Lisboa foi considerada o 

«Melhor Destino para Cruzeiros da Europa» e a Madeira o 

«Melhor Destino Insular». No domínio da hotelaria foram 

várias as distinções concedidas, entre as quais, o Conrad 

Algarve como «Melhor Resort de Luxo da Europa», o Vila 

Joya como «Melhor Boutique Hotel da Europa», o The Vine 

Hotel como «Melhor Design Hotel da Europa» e o Vila Vita 

Parc como «Resort Mais Romântico da Europa». O Turismo 

de Portugal foi eleito o «Melhor Organismo Oficial de 

Turismo da Europa» numa cerimónia também feliz para 

a DouroAzul, a TAP Portugal e outras entidades ligadas ao 

turismo nacional.

WORLD TRAVEL AWARDS 2014 

Portugal walked away with a record number of awards at 

the Europe edition of the World Travel Awards 2014. The 

country won 16 European awards, two Mediterranean and 

ten exclusively national prizes at the ceremony of what is 

considered the «Tourism Oscars», which took place at the 

beginning of August in Athens, Greece. 

Among the prizes awarded, Lisbon was considered 

«Europe’s Leading Cruise Destination» and Madeira, 

its «Leading Island Destination». Many awards were 

given within the hotel categories, including: the Conrad 

Algarve, as «Europe’s Leading Luxury Resort», Vila Joya as 

«Europe’s Leading Boutique Hotel», The Vine Hotel, as 

«Europe’s Leading Design Hotel» and Vila Vita Parc as 

«Europe’s Most Romantic Resort». The Portuguese Tourist 

Board (Turismo de Portugal) was voted «Europe’s Leading 

Tourist Board» in a ceremony that was just as positive for 

DouroAzul, TAP Portugal and other bodies linked to na-

tional tourism. 
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JORGE MONTEIRO
«Portugal será o hotspot da cena internacional 
dos vinhos» \\ «Portugal will be the hotspot of 

the international wine scene»

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JOSÉ OLIVEIRA

Engenheiro eletrotécnico de formação, Jorge Monteiro 

mergulhou no universo vitivinícola em 1999, com a lide-

rança do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Doze 

anos mais tarde, assumiu a presidência da ViniPortugal 

– associação responsável pela promoção da imagem do 

país enquanto produtor de vinhos por excelência –, tendo 

visto este ano renovado o seu mandato até 2017. Reconhe-

cendo o caminho extraordinário que o setor tem vindo a 

percorrer na última década, com um aumento das suas 

exportações na ordem dos 40%, Jorge Monteiro indica que 

a estratégia passa por continuar a apostar numa oferta de 

nicho, enaltecendo o caráter singular dos vinhos nacionais 

além-fronteiras, para que «Portugal seja o hotspot da cena 

internacional dos vinhos nos próximos três anos».

Initially trained in electrical engineering, Jorge Monteiro 

plunged into the world of winemaking in 1999, when 

he headed the Instituto dos Vinhos do Douro e do

Porto. Twelve years later, he took on the role of president of

ViniPortugal – the association responsible for promoting 

the country’s image as a wine producer par excellence 

–, and saw his term of office renewed this year until 2017. 

Recognising the extraordinary path taken by the sector 

during the last decade, with an increase in its exports of 

around 40%, Jorge Monteiro points out that the strategy 

involves continuing the focus on niche production, high-

lighting the unique character of Portuguese wines abroad, 

so that «Portugal will be the hotspot of the international 

wine scene in the next three years».

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW
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What is your view of the evolution of the Portuguese 

winemaking industry?

If you look at the figures in the last ten years, we have 

enjoyed extraordinary behaviour. Portugal today, in terms 

of value, already exports more than it consumes and you 

can even say that the majority of its finest wines are ex-

ported. Therefore, we have had a successful past, but we 

also know that there is still much to do.

For many years we have lived on the back of port wine, 

but ever since the 1980s there has been the relatively slow 

process of restructuring vineyards, which today are much 

different to what they were at the time. Then a process of 

technological renovation was entered into in wineries and 

today Portugal has technology on a par with other com-

panies on a world level. Portugal has been able to innovate 

on a global level, but has also been able to preserve what 

was essentially local: its grape varieties. We are a coun-

try with more than 250 native grape varieties that have 

been identified. We have a portfolio of native grape varie-

ties that no other country in the world can rival. It is often 

said that Portugal is the country with the greatest genetic 

vine diversity per hectare; more than France, which is the 

homeland of wine. And today we are beginning to see 

other countries looking at our grape varieties. One of the 

great vine reserves at this moment in the world is on the 

Iberian Peninsula, and in particular in Portugal. We have a 

Como vê a evolução do setor vitivinícola português?

Se olharmos para os números dos últimos dez anos, temos 

tido um comportamento extraordinário. Portugal hoje, em 

valor, já exporta mais do que consome e até podemos dizer 

que a maior parte dos seus melhores vinhos são exportados. 

Portanto, temos uma rota de sucesso, mas também sabe-

mos que ainda há muito a fazer.

Durante muitos anos, vivemos à custa do vinho do Porto, 

mas desde a década de 80 que se começou num processo 

relativamente lento de reestruturação das vinhas, que hoje 

são muito diferentes do que eram na altura. Depois entrou-

-se num processo de renovação da tecnologia nas adegas e 

hoje Portugal tem tecnologia ao nível de outras empresas no 

plano mundial. Portugal soube inovar naquilo que era glo-

bal, mas soube preservar o que era eminentemente local: as 

castas. Somos um país com mais de 250 castas autóctones 

identificadas. Temos um banco de castas autóctones que 

mais nenhum país no mundo tem. Costuma-se referir que 

Portugal é o país que tem a maior diversidade genética de 

videira por hectare; mais do que a França, que é a pátria do 

vinho. E hoje começamos a ver outros países a olhar para 

as nossas castas. Uma das grandes reservas de videira no 

mundo está neste momento na Península Ibérica, e muito 

particularmente em Portugal. Temos uma diversidade ge-

nética que se manifesta numa diversidade interna, e isso é 

uma riqueza extraordinária! Nós não podemos entrar nos

mercados de massa, temos de propor ao mercado produtos 

que tenham a mesma qualidade dos nossos concorrentes, 

mas que proporcionem uma experiência diferente. Creio que 

essa é a nossa grande vantagem e um dos argumentos de 

Portugal no mercado internacional.

Um inquérito conduzido pelo IPDT, Instituto de Turismo, 

divulgado este ano, indica que o vinho ultrapassa já o sol e o 

mar como maior atributo turístico de Portugal. Qual impor-

tância deste indicador?

A importância é grande. Independentemente do rigor e 

da credibilidade desse estudo, é a primeira vez que ouvi-

mos dizer isso, como tal, aproveitemos a mensagem que 

traz. Eu, pessoalmente, comungo dessa leitura. Nós sabía-

mos por outros estudos que há anos atrás Portugal não era 

reconhecido como país produtor de vinhos. Hoje, passados 

quatro anos desde a criação da marca Wines of Portugal, 

temos uma perceção de que as coisas estão a mudar. Por 

exemplo, no ano passado, em Toledo, John Gillespie, da Wine 

Opinions, empresa conceituada que faz estudos de mercado, 

dizia que Portugal, dentro de poucos anos, vai ser a grande 

vedeta na cena internacional dos vinhos. Aliás, a nossa visão 

é que Portugal seja o hotspot 

da cena internacional dos vi-

nhos nos próximos três anos 

e acreditamos que seja pos-

sível lá chegar. Creio que as 

empresas estão todas a fazer 

um excelente trabalho nesse 

sentido. Não tenho dúvidas 

de que hoje a nossa imagem 

enquanto país produtor de 

vinhos é uma imagem po-

sitiva, mais bem conseguida nos profissionais do que nos 

consumidores, o que é normal. No que diz respeito aos con-

sumidores, é importante começarmos a trabalhar lógicas de 

integração, por exemplo, na ligação do vinho ao turismo.

Quais são neste momento os principais desafios do setor?

Nós temos deficiências difíceis de contornar, temos uma 

fragmentação da propriedade, uma predominância de mi-

croempresas e uma tendência de pulverização da produção 

por diferentes marcas. Temos um problema de escala em 

quase todas as variáveis do negócio, portanto, era importan-

te que houvesse um esforço de agregação de oferta. Diria que 

o primeiro grande desafio é levar as empresas a juntarem-se 

e a alcançarem dimensão. Nós temos alguns exemplos em 

Portugal, mas não chega. Não conseguimos hoje enfrentar os 

mercados internacionais com uma dimensão tão pequena.

Outro problema também associado a este universo é a for-

mação profissional, no sentido de abordagem aos mercados 

internacionais. Temos vindo a identificar que há um défice 

genetic diversity which is expressed in national diversity, 

and this is an extraordinary asset! We are unable to enter 

mass markets; we have to offer the market products that 

have the same quality as our competitors, but which pro-

vide a different experience. I believe that this is our great 

advantage and one of Portugal’s strong points on the in-

ternational market.

A survey carried out by the IPDT, Portuguese Tourism 

Institute, published this year, reveals that wine now out-

shines sun and sea as Portugal’s greatest tourism attrib-

ute. How important is this revelation?

It is highly important. Independent of the expertise and 

of the credibility of that study, it is the first time we have 

heard talk of this, and as such, we are making use of the 

message it brings. Personally, I agree with this analysis. We 

know from other surveys that years ago Portugal wasn’t 

recognised as a wine producing nation. Today, four years 

after the creation of the Wines of Portugal brand, we have 

noticed that things are changing. For example, last year, 

in Toledo, John Gillespie, from Wine Opinions, a respected 

market research company, said that Portugal, within a few 

years, will become the ma-

jor star on the international 

wine scene. Furthermore, 

our vision is that Portugal 

will be the hotspot of the 

international wine scene in 

the next three years and we 

believe that we can achieve 

this. I think that the compa-

nies are all doing a fine job 

to this end. I have no doubt 

that today our image as a wine producer is a positive im-

age, more so among professionals than among consum-

ers, which is normal. With respect to consumers, it is im-

portant for us to start combining wine promotion with 

other aspects, such as wine’s ties with tourism.

What are main challenges currently facing the sector?

We have shortcomings that are hard to get around; we 

have fragmentation of property, a predominance of micro 

enterprises, and a tendency to divide produce into different 

brands. We have scaling issues in almost every business 

variable, therefore it has proved important to make efforts 

to combine production. I would say that the first major 

challenge is to make companies join forces and to achieve 

the dimension they need. We have some examples in

Portugal, but this isn’t enough. We cannot tackle the inter-

national markets today with such a small dimension. 

Another problem, also to do with this universe, is profes-

sional training, in terms of how to approach international 

«Temos um banco de castas 
autóctones que mais nenhum país 

no mundo tem» \\ «We have a 
portfolio of native grape varieties 

that no other country in the world 
can rival»
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de preparação das pessoas no caso das microempresas. Elas 

têm de saber usar os argumentos certos, têm de estar pre-

paradas para negociar. Esta é igualmente uma vertente que 

já começámos a trabalhar.

Depois de resolvidas estas duas questões, eu diria que pre-

cisamos de uma boa estratégia que seja consistente e coe-

rente. Eu entendo que possamos discutir a velocidade, mas 

ninguém discute a rota. O caminho é este.

Portugal ocupa o 10.º lugar no ranking internacional do 

vinho e exporta 42% da sua produção. Como analisa o com-

portamento das exportações?

Nos últimos dez anos, a exportação de vinho português 

cresceu cerca de 40%. Hoje, o volume que fica em Portugal 

é maior do que se exporta, mas o valor exportado é maior 

do que o que cá fica. São 11 os mercados estratégicos ao 

nível da promoção dos vinhos portugueses: EUA, Brasil, 

Reino Unido, Angola, Alemanha, Canadá, Suécia, Noruega, 

China (incluindo Hong Kong e Macau), Japão e Singapura. 

Os EUA representam a maior fatia do nosso investimento, 

cerca de dois milhões de euros anuais, muito porque é um 

mercado montra, para além de ser já o maior importador 

mundial, que depois tem um impacto em todos os outros. 

Conseguindo consolidar a nossa imagem nestes 11 merca-

dos, teremos depois alguns exercícios de procura noutros 

mercados, que são merca-

dos sob observação, como 

a Suíça, a Rússia, a Coreia do 

Sul e a Polónia. Se Portugal 

conseguir manter uma taxa 

de crescimento das expor-

tações em valor na ordem 

dos 4%, julgo que é um ob-

jetivo muito interessante. 

Assim, a nossa expectativa 

é vir a aumentar o volume de exportações em 12% nos pró-

ximos três anos. Fazemos investimentos pequenos, mas 

com grande impacto.

E que acabam por compensar a tendência que se tem ve-

rificado de retração do consumo doméstico de vinho.

No contexto do mercado interno, temos de ter a noção de 

que nós seremos sempre um pequeno produtor mundial, 

produzimos menos de 2%, e portanto a intenção nunca é ser 

um produtor de massa, mas um produtor de nicho. Temos 

uma circunstância que nos dificulta a vida que é uma ten-

dência na redução do consumo per capita de álcool a nível 

nacional. O mais extraordinário é que, apesar dos problemas 

fiscais e de algum défice de treino em trabalhar os mercados 

internacionais, temos conseguido transportar para fora do 

mercado nacional aquilo que não estamos a conseguir colo-

car cá dentro.

markets. We have come to notice that there are people 

lacking preparation, in the case of micro enterprises. They 

have to know how to use the right arguments; they have to 

be prepared to do business. This is also an area in which we 

have begun to work.

After these two issues have been resolved, I would say 

that we need a good strategy that is substantial and coher-

ent. I understand that we can discuss how long it takes, but 

no one is discussing how we get there. This is the path to take.

Portugal lies in 10th place in international wine rankings 

and exports 42% of its production. What is your take on 

this export behaviour?

In the last ten years, exports of Portuguese wine grew 

by about 40%. Today, the volume that remains in Portu-

gal is greater that what is exported, but the export value 

is greater than what remains here. There are 11 strategic 

markets in terms of promoting Portuguese wines: USA, 

Brazil, United Kingdom, Angola, Germany, Canada, Sweden,

Norway, China (including Hong Kong and Macau), Japan 

and Singapore. The USA represents the largest chunk of 

our investment, around two million Euros each year, main-

ly because it is a showcase market, in addition to being the 

largest importer in the world, which then has an impact 

on all of the others. Once we have managed to consolidate 

our image in these 11 markets, 

we will then undertake some 

exploratory exercises in other 

markets, which are markets 

that we are observing, such 

as Switzerland, Russia, South 

Korea and Poland. If Portugal 

manages to maintain a growth 

rate in terms of exports of 

around 4%, I think that it is 

very interesting goal. Thus, we expect to increase our ex-

port volume by 12% within the next three years. We make 

small investments, but with a great impact.

And that end up compensating for the trend that has 

been noted of local wine consumption shrinking.

In the concept of the local market, we have to bear in 

mind that we will always be a small world producer, we 

produce less than 2%, and therefore the intention is nev-

er to be a mass producer, but rather a niche producer. We 

have a condition that makes life harder in that there has 

been a fall, per capita, in the amount of alcohol consumed 

on a national level. What is most extraordinary is that, in 

spite of tax problems and of a small shortfall in terms of 

training when it comes to working international markets, 

we have managed to transmit beyond the national market 

just what we are managing to achieve within it.

«A nossa expectativa é vir a 
aumentar o volume de exportações 
em 12% nos próximos três anos» \\ 
«We expect to increase our export 

volume by 12% within the next 
three years»
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Nós hoje temos consciência de que a qualidade do vinho 

em Portugal é muito superior à qualidade do serviço do vinho 

em Portugal. Sentimos que a imagem do vinho português 

começa a ser positiva, mas ainda há muito trabalho a fazer 

na formação da restauração em termos serviço: um copo 

adequado, uma temperatura correta, uma sugestão de har-

monização adequada, alguma explicação sobre as castas, o 

que distingue um vinho do Alentejo de um vinho do Douro 

ou um Verde da Bairrada…

Na sua opinião, o que de mais inovador tem sido feito no 

setor vitivinícola em Portugal?

Hoje, as maiores empresas têm já um elevado nível de ver-

ticalização. Quase todas as empresas têm as suas vinhas, as 

suas adegas, as suas unidades de engarrafamento e as suas 

estruturas comerciais. Neste processo também foi muito im-

portante o papel das escolas: filhos de produtores com pro-

priedades ou empresas de vinhos fizeram a sua formação 

em viticultura ou enologia com uma particularidade, porque 

correram o mundo, frequentaram boas escolas, têm uma vi-

são diferente da dos pais, têm um conhecimento do que se 

faz lá fora e conseguem trazer para cá essa nova experiência.

A inovação do vinho, do ponto de vista da tecnologia, 

compra-se com os equipamentos, mas eu diria que a inova-

ção deverá estar mais no que os italianos usam muito, que 

é apresentar frequentemente vinhos diferentes, não porque 

sejam melhores mas para contar uma história. Há ainda al-

guma inovação, diria de atrevimento, de gente a fazer expe-

riências com a utilização de novas castas, quer em extremos 

quer em blends com outras castas.

Today we are aware that the quality of wine in Por-

tugal is much higher than the service quality of wine in 

Portugal. We feel that the image of Portuguese wine is 

starting to be positive, but that there is still much work to 

be done in training restaurant staff in terms of service: the 

right glass, the correct temperature, a suggestion of the 

right wine to match the food, explaining something about 

grape varieties, about how a wine from the Alentejo differs 

from a wine from the Douro or a vinho verde from Bairrada...

In your opinion, what is the most innovative action to 

have been undertaken within the winemaking industry?

Today, the larger companies already have a high level of 

verticalisation. Almost every company has its vineyards, 

its wineries, its bottling units and its sales structures. The 

role of schools has also been important in this process: 

children of producers with wine properties or compa-

nies have undertaken studies in winemaking or oenol-

ogy, because they have travelled the world, attended good 

schools, have a different vision than that of their parents, 

are aware of what is being done abroad and manage to 

bring this new experience here to Portugal.   

Innovation in wine, from a technological point of view, 

can be acquired with equipment, but I would say that inno-

vation should be more in line with what the Italians often 

do, which is to present different wines on a regular basis, 

not because they are better but to tell a story. There is also 

some innovation, or rather daring, in people experiment-

ing with new grape varieties, whether on their own, or in 

blends with other varieties.
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VINHO
PORTUGUÊS

Um Património Promissor
An Asset with Promise
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VINHO PORTUGUÊS \\ PORTUGUESE WINE

It’s time to talk wine. Not just because grapes are ripen-

ing and vineyards and wineries are bursting into life with 

the arrival of harvest time, but because winegrowing is 

one of the sectors to have taken the good name of Portugal 

to the four corners of the world.

More than 250 native grape varieties identified in the 

country represent a unique asset and one of the major 

qualities of the nation’s wines. Touriga Nacional, Tinta 

É tempo de falar de vinho. Não só porque as uvas ama-

durecem e as vinhas e os lagares se alegram com os dias 

da vindima, mas porque o vitivinícola é um dos setores 

que tem levado o bom nome de Portugal aos quatro cantos  

do mundo. 

As mais de 250 castas autóctones identificadas no país 

encerram um património único e uma das grandes mais-

-valias dos vinhos nacionais. Touriga Nacional, Tinta Roriz, 
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Roriz, Alvarinho or Encruzado are just some of the rea-

sons Portugal can take pride in, this nation, which, in addi-

tion to being home to the world’s oldest demarcated wine 

region – the Douro –, stands out as one of the main vine 

stock reserves on the planet. Port wine has certainly been 

the great ambassador of Portuguese production for many 

years, but the path taken by the winegrowing industry 

in recent years is remarkable, when it comes to the re-

structuring and reorganisation of vineyards, modernising 

wineries and processes, 

among other advances 

that have earned Portugal 

a place today among the 

most promising of wine 

producing nations. 

In spite of ranking sev-

enth in the world in terms 

of wine consumption per 

capita, with every person in Portugal consuming an aver-

age of 40 litres per year, there has been a trend towards 

stagnation in terms of local consumption, and even a drop 

in demand. As such, promotional efforts carried out to 

communicate the excellence of Portuguese wines abroad 

is also worthy of mention. Portugal is now ranked tenth 

in terms of international trade in wine, and has registered 

an increase in exports of around 40% in the last decade. 

It currently exports 42% of its production to a list of mar-

kets headed by Angola and France, but, in terms of value, 

it already exports more than it consumes. When it comes 

to quality, Portuguese wines can rival the best in the world, 

with the diversity and uniqueness of its grape varieties and 

its terroirs working in its favour, in addition to its much ap-

preciated value for money.

The array of international competitions has also come to 

reward the commitment of Portuguese producers. In 2013 

alone, Portuguese wines took 3288 awards internationally, 

while also gaining the attention of the most prestigious  

of publications. 

Placing Portuguese wine under the spotlight, in the fol-

lowing pages we present the thoughts of young winemak-

er João Cabral Nicolau de Almeida, grandson of the creator 

of the emblematic Barca Velha; of Beatriz Machado, wine 

director at The Yeatman; of David Baverstock, Portuguese-

-Australian heading the winemaking team at Esporão; of 

Mafalda Guedes, the first member of the fourth genera-

tion of the Guedes family to embrace Sogrape Vinhos; of 

Michel-Jack Chasseuil, French collector and owner of what 

is considered the world’s most beautiful wine cellar; and of 

Leonardo de Sousa Pereira, sous chef at Noma, voted the 

best restaurant on the planet. A dream cast that lifts the lid 

on one of Portugal’s best kept secrets of all time.

Alvarinho ou Encruzado são apenas alguns dos motivos de 

orgulho para Portugal, que, além de berço da região demar-

cada mais antiga do mundo – o Douro –, se evidencia como 

uma das principais reservas de videira do planeta. É certo 

que o vinho do Porto foi durante longos anos o grande em-

baixador dos néctares lusos, mas é notável o caminho que 

o setor vitivinícola tem percorrido nos últimos anos, no que 

diz respeito à reestruturação e reconversão das vinhas, à 

modernização das adegas e dos processos, entre demais 

avanços que hoje valem a 

Portugal um lugar entre as 

mais promissoras terras 

do vinho.

Apesar de ser o séti-

mo país do mundo com o 

maior consumo per capita 

de vinho, com cada resi-

dente no território nacio-

nal a consumir em média 40 litros, o consumo doméstico 

de vinho tem verificado uma tendência para a estagna-

ção e mesmo alguma retração. Como tal, o esforço pro-

mocional levado a cabo para comunicar a excelência dos 

vinhos portugueses além-fronteiras é igualmente digno 

de registo. Portugal ocupa hoje o décimo lugar no ranking 

do comércio internacional de vinho, tendo registado um 

aumento das exportações na ordem dos 40% na última dé-

cada. Exporta atualmente 42% da sua produção para uma 

lista de mercados liderada por Angola e França, mas, em 

valor, exporta já mais do que o que consome. Na sua quali-

dade os vinhos portugueses rivalizam com os melhores do 

mundo, jogando a seu favor a diversidade e singularidade 

das suas castas e dos seus terroirs, bem como a sua preza-

da relação qualidade-preço.

As diversas competições internacionais também têm 

vindo a distinguir o empenho dos produtores portugueses. 

Só em 2013, os néctares lusos arrecadaram 3288 prémios a 

nível internacional, mas têm também sido alvo da atenção 

das mais prestigiadas publicações. 

É sobre o vinho português que apresentamos, nas pági-

nas que se seguem, os testemunhos do jovem enólogo João 

Cabral Nicolau de Almeida, neto do criador do emblemáti-

co Barca Velha; de Beatriz Machado, diretora de vinhos do 

The Yeatman; de David Baverstock, luso-australiano que 

lidera a equipa de enologia do Esporão; de Mafalda Guedes, 

primeiro elemento da quarta geração da família Guedes a 

abraçar a Sogrape Vinhos; de Michel-Jack Chasseuil, cole-

cionador francês proprietário daquela que é considerada a 

mais bela adega do mundo; e de Leonardo de Sousa Pereira, 

subchef do Noma, eleito o melhor restaurante do planeta. 

Um elenco de luxo que nos fala de um dos tesouros portu-

gueses mais bem guardados de sempre.

Portugal ocupa hoje o décimo lugar 
no ranking do comércio internacional 

de vinho. \\ Portugal is now ranked 
tenth in terms of international 

trade in wine.

O SETOR VITIVINÍCOLA PORTUGUÊS 

 • Castas: 343

 • Agentes Económicos: 17.652

 • Regiões: 14

 • Região que mais produz: Douro e Porto

 • Superfície: 226.864 hectares

 • Produção: 5,9 milhões de hectolitros (previsão 2014)

 • Exportação (valor): 725 M€, 43% Porto e Madeira

 • Principais mercados: Angola e França

* Dados ViniPortugal e IVV

THE PORTUGUESE WINEGROWING SECTOR

 • Grape Varieties: 343

 • Economic Operators: 17,652

 • Regions: 14

 • Top producing region: Douro e Porto

 • Winegrowing area: 226,864 hectares

 • Production: 5.9 million hectolitres (2014 estimate)

 • Exports (value): €725M, 43% Port and Madeira

 • Main markets: Angola and France

* ViniPortugal and IVV data 



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

The face of a new generation of winemakers, João Cabral 

Nicolau de Almeida has wine in his genes. Grandson 

of Fernando Nicolau de Almeida, seen as the father of 

the emblematic Barca Velha, the son of eminent wine-

maker João Nicolau de Almeida, the young man sees the 

Portuguese winemaking scene as «rapidly developing». 

He recalls that «in the last 20 years there has been major 

technical evolution», in addition to «a study into Portuguese 

grape varieties that has given a better understanding of 

the potential of each one of them». «We can start to work 

on the characteristics of each region, of each vineyard, of 

each producer, with more natural and organic vine culti-

vation, which allows a purer transmission of our different 

terroirs», the winemaker reveals.

«Portugal produces different types of wines with very 

particular characteristics», meaning that it is vital to 

«know how to explain all of this wealth and transmit it to 

our markets», explains the current head of winegrowing 

and winemaking at the Quinta do Pessegueiro (Douro). 

João has no doubt that the best known wines abroad are 

port and Madeira and that the «value for money of our 

wines is also one of the most appreciated factors».

Convinced that innovation «has to come from each 

producer» and resides in the elaboration of «wines with 

their own identity», his view of the future of the sector is 

a rosy one. «Our wines have enjoyed a boom, as much in 

terms of producers and in 

consumers». In addition to 

pointing out a rapid growth 

in the number of producers/

bottlers, João considers that 

«there are more and more 

young winemakers working 

in the different wine regions 

and with an increasingly 

close relationship with vineyards; on the other hand there 

are more and more fans of Portuguese wines».

With regards to the future, the winemaker believes that 

«even though there are very old vineyards in our country, 

the history of Portuguese table wine is relatively short», 

before concluding: «with the potential it enjoys, I feel that 

there is a great deal of work to be done and very much to be 

discovered. It’s all out there waiting for us».

Rosto de uma nova geração de enólogos, João Cabral 

Nicolau de Almeida tem o vinho nos seus genes. Neto de 

Fernando Nicolau de Almeida, tido como o pai do emblemá-

tico Barca Velha, e filho do reconhecido enólogo João Nicolau 

de Almeida, o jovem vê o panorama vitivinícola português 

«em plena evolução». Recorda que «nos últimos 20 anos 

houve uma grande evolução técnica», bem como «um es-

tudo das castas portuguesas que permitiu conhecer melhor 

o potencial de cada uma delas». «Podemos agora começar 

a trabalhar a tipicidade de cada região, de cada vinha, de 

cada produtor, com uma cultura da vinha mais natural e or-

gânica, que permite uma transmissão mais pura dos nossos 

diferentes terroirs», afirma o enólogo.

«Portugal produz diferentes tipos de vinhos com carac-

terísticas muito próprias», pelo que impera a necessidade 

de «saber explicar todo este património e transmiti-lo aos 

nossos mercados», refere o atual responsável pela viticul-

tura e enologia da Quinta do Pessegueiro (Douro). Além-

-fronteiras, João não tem dúvidas de que os vinhos do 

Porto e da Madeira são os mais conhecidos e que a «rela-

ção preço/qualidade dos nossos vinhos é também um dos 

fatores mais apreciados».

Convicto de que a inovação «tem de vir da cada produtor» 

e reside na elaboração de «vinhos com a sua própria iden-

tidade», as perspetivas que tem para o futuro do setor são 

boas. «Tem havido um boom em relação aos nossos vinhos, 

tanto da parte do produtor 

como do consumidor». Além 

de apontar um rápido cresci-

mento do número de produ-

tores/engarrafadores, João 

considera que «cada vez há 

mais jovens enólogos a tra-

balhar nas diferentes regiões 

vitícolas e com uma relação 

muito próxima com a vinha; por outro lado, há cada vez mais 

apreciadores de vinho português».

No que ao futuro diz respeito, o enólogo entende que, 

«ainda que existam no nosso país vinhas seculares, a 

história do vinho de mesa português é ainda relativamen-

te curta», e conclui: «com o potencial que tem, sinto que 

há um imenso trabalho a fazer e muito por descobrir. Está 

tudo à nossa frente».

«Cada vez há mais jovens enólogos 
a trabalhar nas diferentes regiões 
vitícolas» \\ «There are more and 

more young winemakers working in 
the different wine regions»

JOÃO CABRAL NICOLAU DE ALMEIDA 

«Tem havido um boom em relação aos nossos vinhos»
«Our wines have enjoyed a boom»
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Beatriz Machado is wine director at The Yeatman, lead-

ing national and international wine hotel, boasting a cellar 

featuring some 1200 wines, of which 95% are Portuguese. 

Agreeing with the idea that national wines have evolved 

a great deal in recent years, Beatriz believes that this evo-

lution «comes from the ground up – greater quality, more 

identity, more personality – up to the way they are pro-

moted and recognised around the world». «From historic 

brands, which have managed to reinvent themselves, to 

new projects, innovating and causing a stir, there is a fresh 

impetus and vision, which have come to strengthen and 

favour the sector in general, right across the various re-

gions», she adds.

For Beatriz, «what really makes us stand apart as a wine 

producing country, is the immense diversity we have to 

offer: different regions, with completely distinctive pro-

files and a huge array of grape varieties, which allows us 

to present wines with unique complexity». Nevertheless, 

she recalls that «the export phenomenon and positioning

Portuguese wines in general is recent», making it «im-

portant to keep up a coherent and consistent interna-

tional promotion strategy, so as to consolidate the image of 

Portuguese wines in the long term».

Beatriz considers that innovation has been right across 

the board, «from vineyard treatment to how to approach 

the consumer, and also the art of winemaking». «We are 

witnessing the emergence of a new generation of win-

emakers and producers, whose aim is to set their wines 

apart, through identity, the profiles of their wines, through 

grape varieties, blends and also labels», «new visions that 

have brought a breath of fresh air to the sector».

In her opinion, «Portuguese wines have huge potential 

and this has not yet reached 20% of its full capacity, which 

opens up a world of opportunities», while the path to fol-

low rests on three pillars: «identity, standing out from the 

rest and knowing how to communicate these differences 

to the consumer».

Beatriz Machado é diretora de vinhos do The Yeatman, 

hotel vínico de referência nacional e internacional cuja 

garrafeira inclui cerca de 1200 referências, das quais 95% 

correspondem a vinhos portugueses.

Concordando com a ideia de que os vinhos nacionais 

evoluíram muito nos últimos anos, Beatriz defende que esta 

evolução «vai desde a base – maior qualidade, mais iden-

tidade, mais personalidade – até à forma como são promo-

vidos e reconhecidos em todo o mundo». «Desde marcas 

históricas que se souberam reinventar até novos projetos, 

inovadores e disruptivos, existe uma nova dinâmica e visão 

que têm vindo a fortalecer e a favorecer o setor em geral, de 

forma transversal às várias regiões», completa.

Para Beatriz, «a nossa grande diferenciação enquanto 

país produtor de vinho é a imensa diversidade que ofere-

cemos: diferentes regiões, com perfis completamente dis-

tintos e uma enorme variedade de castas, que nos permite 

apresentar vinhos com uma complexidade única». Porém, 

lembra que «o fenómeno de exportação e de posiciona-

mento dos vinhos portugueses em geral é recente», pelo que 

«é importante que se mantenha uma estratégia coerente 

e consistente de promoção internacional, de forma a con-

solidar a imagem dos vinhos portugueses a longo prazo».

Beatriz considera que a inovação tem sido transversal, 

«desde o tratamento na vinha até à abordagem ao consu-

midor, passando pelo trabalho de enologia». «Assistimos 

à emergência de uma nova geração de enólogos e produ-

tores que procuram diferenciar os seus vinhos, através da 

identidade, dos perfis dos vinhos, das castas, dos blends

e até dos rótulos», «novas visões que têm trazido uma lu-

fada de ar fresco ao setor».

Na sua opinião, «os vinhos portugueses têm imenso po-

tencial e este está a ser explorado a menos de 20%, o que 

abre um mundo de oportunidades», assentando o cami-

nho em três pilares: «identidade, diferenciação e saber co-

municar essas diferenças ao consumidor».

«Existe uma nova dinâmica e visão 
que têm vindo a fortalecer e a favorecer 

o setor»\\ «There is a fresh impetus 
and vision, which have come to 

strengthen and favour the sector»

BEATRIZ MACHADO

«Os vinhos portugueses têm imenso potencial»
«Portuguese wines have huge potential»
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Já lá vão mais de três décadas desde que David Bavers-

tock se rendeu aos encantos lusos, paixão que o levou a 

trocar o seu país de origem, a Austrália, por Portugal. Em-

bora o seu percurso contemple outras experiências, foi em 

1992 que abraçou a equipa de enologia do Esporão, estando 

hoje responsável pela produção dos vinhos da Herdade do 

Esporão (Alentejo) e da Quinta dos Murças (Douro).

Na sua perspetiva, «o atual panorama vitivinícola portu-

guês é muito entusiasmante, com todas as regiões a faze-

rem vinhos cada vez com mais qualidade, valor, consistên-

cia e autenticidade». O enólogo luso-australiano entende 

que «a qualidade e a diferenciação dos vinhos portugueses 

tem a ver com a enorme biodiversidade das castas únicas 

que temos», lembrando que existem cerca de 250 castas 

autóctones no país. «Estas castas conferem um perfil es-

pecial aos nossos vinhos, com aromas, sabores e uma es-

trutura taninosa que marca a diferença», acrescenta David, 

sublinhando que a diferenciação nacional «também tem a 

ver com o facto de termos regiões muito distintas de Norte a 

Sul do país, com climas e solos particulares».

It’s now more than three decades since David Baver-

stock fell for the charms of Portugal; developing a passion 

that led him to swap his homeland, Australia, for Portu-

gal. Although his career features other experiences, he 

embraced the winemaking team at Esporão in 1992, and 

is now responsible for producing wines at Herdade do 

Esporão (Alentejo) and Quinta dos Murças (Douro).

In his opinion, «the current Portuguese winegrowing 

scene is very exciting, with every region making wines of 

greater and greater quality, value, consistency and authen-

ticity». The Portuguese-Australian winemaker believes 

that «the quality and distinctness of Portuguese wines has 

to do with the huge biodiversity of the unique grape varie-

ties we have», referring to the 250, or so, native grape vari-

eties that exist in the country. «These grape varieties give 

a special profile to our wines, with aromas, flavours and a 

tannin structure that makes all the difference», adds David, 

stressing that national distinction «also has to do with the 

fact that we have very different regions from the north to the 

south of the country, with particular climates and soils».

After making wines in Portugal for more than 30 years, 

David feels «that the curiosity that has always existed 

abroad about our wines is on the rise», and he has no-

ticed that «there is already a great awareness that we have 

wines of immense quality» and that Portugal has already 

earned its place alongside other Old World countries, such 

as France, Italy and Spain. 

In terms of innovation, he points out that during the 

last 15 years there has been an improvement in terms of 

winemaking, with «wines of greater quality and consist-

ency» being made, «with a greater understanding about 

our grape varieties». There has also been «improved work 

in terms of how to blend these grape varieties to create 

balanced and gastronomic wines», adds the winemaker, 

whose opinion of the future of Portuguese wines is «very 

positive». Not only for the reasons mentioned, but also for 

the fact «that tourism is introducing more and more peo-

ple to our country and its winegrowing regions», the wine-

maker and Esporão boss concludes, whose work develops 

from a holistic vision focused on sustainability, while pay-

ing special attention to scientific and empirical research.

Mais de 30 anos passados a fazer vinhos em Portugal, 

David sente «que a curiosidade que sempre existiu no ex-

terior sobre os nossos vinhos está a mudar», tendo a per-

ceção de que «já existe um forte conhecimento de que te-

mos vinhos de grande qualidade» e de que Portugal con-

quistou já o seu lugar ao lado dos outros países do Velho 

Mundo, como França, Itália ou Espanha.

Em termos de inovação, ressalva que, nos últimos 15 

anos, se tem verificado uma melhoria ao nível da enologia, 

fazendo-se «vinhos com mais qualidade e consistência, 

com um conhecimento melhor acerca das nossas cas-

tas». Tem sido também feito um «trabalho melhor ao nível 

de como fazer lotes (blends) com estas castas para con-

seguir vinhos equilibrados e gastronómicos», completa o 

enólogo, cujas perspetivas para o futuro dos vinhos por-

tugueses são «bastante positivas». Não só pelas razões 

mencionadas, mas também pelo facto «do turismo estar a 

trazer cada vez mais pessoas para conhecer o nosso país e 

as suas regiões vitivinícolas», remata o enólogo-chefe do 

Esporão, cujo trabalho parte de uma visão holística e foca-

da na sustentabilidade, dando especial atenção à investi-

gação científica e empírica.

DAVID BAVERSTOCK

«O atual panorama vitivinícola português é muito entusiasmante»
«The current Portuguese winegrowing scene is very exciting»

«A qualidade e a diferenciação dos 
vinhos portugueses tem a ver com 

a enorme biodiversidade das castas 
únicas que temos» \\  «The quality 

and distinctness of Portuguese 
wines has to do with the huge 

biodiversity of the unique grape 
varieties we have»



32 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 33 

Foi em 2010 que Mafalda Guedes, filha mais velha de 

Salvador Guedes, atual presidente da Sogrape Vinhos, se 

assumiu como o primeiro elemento da quarta geração da 

família a ingressar na empresa líder no setor vitivinícola 

em Portugal. É hoje area manager da Sogrape Vinhos e um 

dos rostos que confere um cunho jovem e feminino aos vi-

nhos portugueses.

«Temos vinhos com muita qualidade, temos maior com-

petitividade nos mercados de exportação, visibilidade e 

qualidade reconhecida em concursos internacionais. Há 

cada vez mais produtores, e mais e melhores vinhos», afir-

ma Mafalda. A seu ver, o caráter dos vinhos portugueses 

deve-se ao facto de termos «castas muito interessantes e 

diferentes daquelas a que os consumidores estrangeiros 

estão habituados», mas também «são séculos de expe-

riência a fazer lotes, criando combinações realmente úni-

cas e distintas daquilo que se faz pelo mundo fora».

«Perante esta tradição e reconhecimento de qualidade 

dos especialistas, cabe-nos agora chegar de forma eficien-

te ao consumidor, fazendo um bom trabalho de marketing 

e comercial para promover os vinhos que se produzem 

em Portugal», defende Mafalda. Acredita «que estamos a 

caminhar na direção certa», 

mas que «há ainda um longo 

caminho a percorrer na pro-

moção dos vinhos portugue-

ses no mundo», alertando 

para a importância de se «co-

nhecer as especificidades de 

cada mercado».

«Cada vez mais se tem in- 

vestido na inovação e desenvolvimento do setor em 

Portugal», refere a jovem, que espera «crescimento e au-

mento de notoriedade» para os vinhos nacionais. «A quali-

dade dos vinhos portugueses é cada vez mais reconhecida, 

tal como as regiões vitivinícolas, as castas nacionais e a nossa 

experiência em lotes, pelo que acredito que vamos conquistar 

um lugar importante no mercado a nível mundial».

Back in 2010, Mafalda Guedes, eldest daughter of Salvador 

Guedes, current chairman of Sogrape Vinhos, became the 

first member of the fourth generation of the family to join 

the leading company in the winegrowing sector in Por-

tugal. Today she is area manager for Sogrape Vinhos and 

one of the faces to add a young and feminine impression 

to Portuguese wines.

«We have wines of very fine quality; we enjoy greater 

competitiveness in export markets, and greater visibil-

ity and recognised quality in international competitions. 

There are more and more producers, and more and bet-

ter wines», says Mafalda. In her view, the character of 

Portuguese wines is down to the fact that we have «very 

interesting grape varieties, different to those foreign con-

sumers are used to», but also to «centuries of experience 

making blends, creating truly unique combinations, differ-

ent to what is being done elsewhere in the world».

«Given this tradition and recognition of quality by spe-

cialists, it’s now up to us to reach the consumer as efficiently 

as we can, ensuring good marketing and commercial flair 

to promote the wines produced in Portugal», Mafalda ad-

vocates. She believes «that we are heading in the right di-

rection», but that «there is 

still a long way to go in pro-

moting Portuguese wines 

in the world», warning of 

the importance of «know-

ing the specifics of each 

market».

«There has been more 

and more invested in in-

novation and development in the sector in Portugal», the 

young women explains, who expects «growth and greater 

awareness» for national wines. «The quality of Portuguese 

wines is being more and more recognised, along with our 

winegrowing regions, national grape varieties and our 

blending experience, and so I believe that we are going to 

earn an important place in the world market».

«Vamos conquistar um lugar 
importante no mercado a nível 

mundial» \\ «We are going to earn 
an important place in the world 

market»

MAFALDA GUEDES

«Estamos a caminhar na direção certa»
«We are heading in the right direction»



34 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 35 

Michel-Jack Chasseuil é um nome incontornável da cena 

mundial dos vinhos, não fosse detentor de uma das melho-

res coleções particulares do planeta. São 35 a 40 mil garrafas 

as estrelas do seu acervo, guardadas numa adega de ímpar 

beleza escondida em La Chapelle-Bâton, na região francesa 

de Poitou-Charentes. «É a coleção mais bonita, mais rara e 

mais prestigiada do mundo; inclui os melhores vinhos dos 

maiores produtores do mundo de 40 países diferentes», 

afirma orgulhosamente Michel-Jack Chasseuil, coleciona-

dor há 50 anos e autor do livro «100 bouteilles extraordi-

naires de la plus belle cave du monde».

Na sua soberba coleção encontra-se cerca de uma cen-

tena de exemplares dos mais reputados e raros néctares 

nacionais: as melhores colheitas de vinho do Porto desde 

1850, Barca Velha, Quinta do Vale Meão, Buçaco, Quinta do 

Crasto, Moscatel de Setúbal… Entre os dois mais valiosos 

itens da sua coleção encontra-se mesmo uma garrafa por-

tuguesa, Noval Nacional 1931, única no mundo e avaliada 

em cem mil euros. 

Michel-Jack Chasseuil is a well-known personality on 

the world wine scene, as the owner of one the finest pri-

vate collections on the planet. His collection contains 

some 35 to 40 thousand bottles, stored in a cellar of unri-

valled beauty hidden in La Chapelle-Bâton, in the French 

region of Poitou-Charentes. «It is the world’s most beauti-

ful, rarest and most prestigious collection; it contains the 

finest wines from the world’s finest producers from 40 dif-

ferent countries,» Michel-Jack Chasseuil proudly explains, 

who has been collecting for 50 years and who wrote the 

book «100 bouteilles extraordinaires de la plus belle cave 

du monde».

In his stunning collection you can find around a hun-

dred examples of the most renowned and rarest Portu-

guese wines: the finest vintage ports since 1850, Barca 

Velha, Quinta do Vale Meão, Buçaco, Quinta do Crasto, 

Moscatel de Setúbal… Among the two most valuable items 

in his collection, there is even a Portuguese bottle,  Noval 

Nacional 1931, unique in the world, and valued at €100,000. 

Quando questionado sobre os vinhos portugueses, Michel-

-Jack Chasseuil responde que só conhece os melhores e que, 

de facto, esses «são muitos 

bons». «Os vinhos portu-

gueses merecem ser mais 

conhecidos; penso que têm 

uma grande qualidade, mas 

que ainda são ofuscados pelo 

vinho do Porto». Com efeito, 

o colecionador adverte que 

«ainda há muito a fazer pela 

promoção dos vinhos portu-

gueses no estrangeiro», por-

que ainda são desconhecidos 

para muitos. É precisamente para descobrir a origem das 

suas preciosidades lusas que o proprietário desta coleção de 

incalculável valor tenciona vir pela primeira vez a Portugal 

em 2015.

When asked about Portuguese wines, Michel-Jack 

Chasseuil replies that he only knows the best ones and 

that, indeed, these «are 

very good». «Portuguese 

wines deserve to be known 

more; I think that they have 

great quality, but that they 

are also outshone by port 

wine». Indeed, the collec-

tor warns that «there is 

still a lot to do in promoting 

Portuguese wines abroad», 

because many people are 

still unaware of them. It is 

precisely to discover the origin of his Portuguese treasures 

that the owner of this collection of incalculable value in-

tends to come to Portugal for the first time in 2015.

«A minha coleção contempla entre 
35 a 40 mil garrafas; cerca de uma 

centena são vinhos portugueses»\\ 
«My collection contains between 

35 and 40 thousand bottles; 
about one hundred of them are 

Portuguese wines»MICHEL-JACK CHASSEUIL

«Os vinhos portugueses merecem ser mais conhecidos»
«Portuguese wines deserve to be known more»
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Oriundo de Santa Maria da Feira, Leonardo de Sousa 

Pereira passou por países como Irlanda, Espanha, França 

e Suécia antes de chegar à Dinamarca, onde conquistou 

o invejável lugar que hoje ocupa: o de subchef do Noma, 

restaurante que em 2014 voltou a ser eleito o melhor 

do mundo.

Apesar de estar fora do país há muito tempo, o que o 

impede de ter uma «opinião justa e abrangente sobre a 

complexidade do cultivo, produção e promoção viníco-

la portuguesa», Leonardo tem a perceção de «que a nível 

internacional os vinhos portugueses mantêm ainda uma 

imagem de subvalorização», ressalvando, contudo, que «é 

uma imagem vincada e autêntica».

«Creio que, como na grande maioria das características 

verdadeiramente portuguesas, o nosso vinho é robusto e 

imponente», afirma o cozinheiro, salientando que, na sua 

opinião, «a diferença mais gritante do vinho português 

quando comparado com outras regiões do mundo é, regra 

geral, um maior teor alcoólico».

From Santa Maria da Feira, Leonardo de Sousa Pereira 

spent time in countries such as Ireland, Spain, France and 

Sweden before arriving in Denmark, where he has earned 

the enviable position he now occupies: sous chef at Noma, 

the restaurant that in 2014 was once again voted the best 

in the world.

Despite being away from the country for a long time, 

which stops him from having a «fair and far-reaching 

opinion on the complexity of Portuguese winegrowing, 

production and promotion», Leonardo has the belief that 

«internationally, Portuguese wines are still underval-

ued», while pointing out, however, that «they have a pro-

nounced and authentic image».

«I believe that, as in the vast majority of truly Portuguese 

characteristics, our wine is robust and impressive», the 

chef explains, stressing that, in his opinion, «the most 

glaring difference of Portuguese wine when compared 

with other regions of the world is, generally speaking, a 

higher alcohol content».

Leonardo espera que os vinhos nacionais continuem 

como o «candidato desconhecido» e explica a sua ideia: 

«penso que o vinho português é um ótimo embaixador do 

relevo etnográfico do país, aliás em recentes artigos inter-

nacionais nota-se essa mesma tendência, ainda que se-

jamos uns outsiders. Mas, 

para mim, isso até repre-

senta uma das virtudes 

gastronómicas e vínicas 

de Portugal».

«Creio que se exige 

uma maior remodelação 

de imagem, sem que se 

perca a autenticidade e 

o carisma. Vejo que nal-

gumas marcas já se nota 

uma fantástica imagem moderna em que a própria com-

plexidade do vinho denota uma adaptação contemporâ-

nea», diz o subchef do Noma. «O desafio prende-se agora 

em cativar as pequenas casas a usar identidades mais jo-

vens nos seus vinhos, sempre com respeito pela linhagem 

histórica que antecede a atual geração», acrescenta, com a 

esperança de que os vinhos portugueses «venham a con-

quistar cada vez mais adeptos e a figurar cada vez mais nas 

listas de vinhos de grandes restaurantes do mundo inteiro».

Leonardo hopes national wines will remain the «un-

known candidate» and explains his theory: «I think that 

Portuguese wine is a great ambassador for the ethno-

graphic importance of the country, and actually, in recent 

international write-ups, you can see these same trends, 

even though we are the 

outsiders. But, for me, this 

also represents one of the 

gastronomic and wine 

virtues of Portugal».

«I believe that the im-

age needs to be more re-

worked, without losing 

its authenticity and cha-

risma. I see that in some 

brands you can already 

see a fantastic modern image in which the very complex-

ity of the wine reveals a contemporary adaptation», says 

the Noma sous chef. «The challenge lies now in entic-

ing smaller producers to use younger identities in their 

wines, always with respect to the historic lineage preced-

ing the current generation», he adds, with the hope that

Portuguese wines «will come to win over more and more 

fans and increasingly figure on wine lists of major restau-

rants around the world».    

 «Espero que os vinhos portugueses 
venham a figurar cada vez mais nas 

listas de vinhos de grandes restaurantes 
do mundo inteiro»\\«I hope that 

Portuguese wines will come to 
increasingly figure on wine lists of major 

restaurants around the world»

LEONARDO DE SOUSA PEREIRA

«Os vinhos portugueses têm uma imagem vincada e autêntica»
«Portuguese wines have a pronounced and authentic image»
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VICTOR AMARO
Diretor de Vinhos D&F Wines
Wine Director D&F Wines

Acredito que Portugal produz, hoje, dos vinhos mais distin-

tos e únicos do mundo.

É um país vínico com largos séculos de história e tradição e 

com uma vasta variedade de castas que o torna o país com 

o maior número de castas nativas (cerca de 300). Produzem 

vinhos de grande personalidade e caráter que, devido à sua 

diversidade e qualidade, combinam com os mais diversos 

tipos de gastronomia. Um potencial e um tesouro a serem 

explorados, um trabalho longo, mas eu acredito que o futuro 

dos vinhos Portugueses será marcado pela «diferença».

Sendo assim mais compreensível ao consumidor identifi-

car o perfil dos vinhos, pelas suas castas, temos as castas 

brancas: Arinto (Bucelas), vinhos ligeiros de acidez fresca 

com mineralidade e estrutura aveludada de sabor a limão 

e frutos tropicais, que ligam com peixes leves e mariscos; e 

o Encruzado (Dão), vinhos de alta qualidade, encorpados, 

equilibrados e minerais, com notas de lichia, rosas e ave-

lãs, sabor a limão, pêssego e especiarias; recomenda-se o 

seu envelhecimento em garrafa e ligam com peixes ricos 

de sabor intenso e carnes brancas. Entre as castas bran-

cas, destaco ainda Alvarinho, Verdelho, Antão Vaz, Fernão 

Pires, Síria, Rabigato, entre outras.

Temos também as castas tintas, como a Baga (Bairrada): 

vinhos encorpados e robustos, de taninos firmes, com fru-

ta concentrada de amoras e cerejas pretas, notas de tabaco 

e café, com um final complexo; são vinhos sublimes quan-

do envelhecidos dez ou mais anos; ligam bem com o tradi-

cional bacalhau gratinado ou carnes de caça. A Trincadeira 

(Alentejo) corresponde a vinhos elegantes, encorpados, de 

taninos suaves, com amoras silvestres, ameixas pretas e 

uma boa acidez que lhe dá um final persistente; ligam bem 

com cordeiro e carnes vermelhas. Existem também outros 

exemplos, como Touriga Nacional, Alfrocheiro, Castelão, 

Touriga Franca ou Sousão. Um tesouro a ser guardado, para 

bem dos vinhos portugueses.

O Tesouro dos Vinhos Portugueses

I believe that Portugal produces, today, some of the most 

distinctive and unique wines in the world. 

It is a wine producing country with a history and tradi-

tion covering many centuries and boasting a vast variety 

of grape varieties, which makes it the country to have the 

largest number of native grape varieties (around 300). It 

produces wines of great personality and character, which, 

due to their diversity and quality, go well with the most 

varied types of food. A potential and a treasure to be ex-

plored; a lengthy undertaking; but I believe that the future 

of Portuguese wines will be marked by their «difference».

It is more understandable for the consumer to identify 

the profile of wines through their grape varieties. Thus we 

have the white varieties: Arinto (Bucelas), light wines of 

fresh acidity with minerality and velvety structure, with 

lemon and tropical fruit flavours, which go well with light 

fish dishes and shellfish; and Encruzado (Dão), fine qual-

ity wines, full-bodied, balanced and minerals, with hints of 

lychee, roses and hazelnuts, with lemon, peach and spice 

flavours; it is recommended to age the wine in the bottle; it 

goes well with rich, intense flavoured fish and white meats. 

Other highlights I would include among white grape varie-

ties are Alvarinho, Verdelho, Antão Vaz, Fernão Pires, Síria, 

Rabigato, among others.

We also have red grape varieties, such as Baga (Bairrada): 

full-bodied and robust wines, with firm tannins, with con-

centrated fruit including blackberries and black cherries, 

hints of tobacco and coffee, with a complex finish; they are 

sublime wines when aged for ten or more years; they go well 

with traditional cod gratin, or game. Trincadeira (Alentejo) 

wines are elegant, full-bodied with smooth tannins, featur-

ing wild blackberries, black plums and fine acidity, giving 

them a lasting finish; they go well with lamb and red meat. 

There are also other examples, such as Touriga Nacional, 

Alfrocheiro, Castelão, Touriga Franca or Sousão. A treas-

ure to be safeguarded, for the good of Portuguese wines.

OPINIÃO \\ OPINION

The Treasure of Portuguese Wines



«A minha escultura está contaminada pela
 arquitetura»\\«My sculpture is contaminated

by architecture»

ASCÂNIO MMM

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE (COM A COLABORAÇÃO DE TIAGO FEIJÓO) \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 5, 8 ©JULIO STOTZ; 2, 4, 10 ©WILTON MONTENEGRO; 3 ©JOÃO BOSCO;
6 ©ASCÂNIO MMM; 7 © ROMULO FIALDINI; 9 ©VICENTE DE MELLO

ART  CULTURE He was born in Fão, in 1941, and while still in Portugal he 

cherished the great dream to be an architect. But, when he 

moved to Brazil in 1959, his «land of opportunity», where 

he has remained ever since, Ascânio MMM added passion 

for the arts to his wonder for architecture and in the last 

50 years the Portuguese artist had imported the logic of 

architecture into sculpture, in a work that he has been de-

veloping between these two worlds for decades.

The «first shock of being fascinated by art» took place 

during a walk through the Ofir pine forest, when he en-

tered a house boasting modern Portuguese architecture 

from the 1950s, a house with «white walls that were al-

most empty, large spaces, natural light in abundance and 

modern furniture». «I left that house wanting to be an ar-

chitecture», the artist recalls, despite never having read a 

Nasceu em Fão, em 1941, e foi ainda em Portugal que 

acarinhou o sonho imenso de ser arquiteto. Mas, quando 

em 1959 rumou ao Brasil, a sua «terra das oportunidades», 

para aí se manter até hoje, Ascânio MMM somou ao des-

lumbre pela arquitetura a paixão pelas artes e, nos últimos 

50 anos, o artista português importou para a escultura a 

lógica da arquitetura, num trabalho que se desenrola há 

décadas entre estes dois mundos. 

O «primeiro choque de deslumbramento com a arte» 

aconteceu durante um passeio pelo pinhal de Ofir, quan-

do entrou numa casa de arquitetura moderna portuguesa 

dos anos 1950, uma casa de «paredes brancas quase va-

zias, espaços amplos, luz natural em abundância e móveis 

modernos». «Saí daquela casa querendo ser arquiteto», 

recorda o artista, apesar de, na altura, nunca ter lido um

Villas&Golfe  \\ 41 



book on architecture at that point and only knowing that 

architects «designed houses».

When, in 1959, he left for Brazil, he arrived in Rio de

Janeiro, where he lives and works to this day, «with the un-

shakeable dream to be an architect», which led him, after 

having studied at the School of Fine Arts, to graduate from 

the Architecture and Urbanism Faculty at the Federal Uni-

versity of Rio de Janeiro. But his time spent with Fine Arts 

brought with it a new love: the love for the arts. Despite 

having practised architecture until 1976, he created his first 

sculptures in 1964, making use 

of time spent in his childhood 

in his uncle’s small workshop, 

in Fão, where he became fa-

miliar with tools, which he saw 

as a «kind of toy».

From these first works until 

the latest ones, the sculptures 

of Ascânio MMM have always revealed architecture’s in-

fluence. «My sculpture is contaminated by architecture», 

the artist confirms, who has always marvelled «at the 

relationship between architecture and sculpture, math-

ematics and philosophy».

Having begun by carving white painted wood, Ascânio 

MMM then moved on to untreated wood and later added 

aluminium and steel to his prime materials. But, inde-

pendent of the predominant material in each piece, all 

his works are «considered, planned and built» in his stu-

dio – «this project/object journey is very important in my 

work, placing me in direct contact with the materials». 

«I cut, I drill, I paint», the artist explains, who prolongs 

his work to include setting up every exhibition, which 

livro de arquitetura e dos arquitetos saber apenas que 

«projetavam casas».

Quando, em 1959, partiu para o Brasil, chegou ao Rio de 

Janeiro, onde vive e trabalha até hoje, «com o sonho ina-

balável de ser arquiteto», que o levou, depois de estudar na

Escola Nacional de Belas Artes, a graduar-se na Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Mas, a passagem por Belas Artes trouxe consigo 

um novo amor: o amor pelas artes. Apesar de ter exercido 

arquitetura até 1976, criou as suas primeiras esculturas em 

1964, dando uso aos dias pas-

sados, durante a infância, na 

pequena oficina de um tio, em 

Fão, onde se familiarizou com 

as ferramentas, que encarava 

como uma «espécie de brin-

quedos».

Desde esses primeiros tra-

balhos até aos mais recentes, as esculturas de Ascânio 

MMM denunciaram sempre a influência da arquitetura. 

«A minha escultura está contaminada pela arquitetura», 

confirma o artista, que sempre se encantou «pela relação 

da arquitetura com a escultura, a matemática e a filosofia». 

Tendo começado por esculpir madeira pintada de bran-

co, Ascânio MMM passou posteriormente para a madeira 

crua e depois adicionou o alumínio e o aço às suas maté-

rias primas. Mas, independentemente do material predo-

minante em cada peça, todos os trabalhos são «pensados, 

projetados e construídos» no seu atelier – «este percurso 

projeto/objeto é muito importante na minha obra, me colo-

ca em contato direto com os materiais». «Eu corto, eu furo, 

eu pinto», explica o artista, que prolonga a sua intervenção 

«O percurso projeto/objeto é 
muito importante na minha obra» 
\\ «The project/object journey is 

very important in my work»
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he sees as an extension of his work: «I need to know the 

space, think about the work in that setting, what clashes,

what harmonises».

Determined to continue to live his dream, «dreaming 

about new ideas, new works» and challenging himself 

every day in his new studio, a «provoking space covering 

1500 square metres», Ascânio nevertheless keeps up per-

manent ties with Portugal through «fond memories» of 

the «wonderful childhood» he experienced in Fão, a place 

he adores to this day and which is always a port of call on 

the trips he makes to Europe.

até à montagem de cada exposição, que encara como uma 

extensão do seu trabalho: «eu preciso conhecer o espaço, 

pensar no trabalho naquele ambiente, o que interfere, o 

que harmoniza». 

Decidido a continuar a viver o seu sonho, «sonhando 

com novas ideias, novos trabalhos» e questionando-se 

diariamente, no seu novo atelier, um «espaço instigante 

com 1500 m2», Ascânio mantém no entanto um perma-

nente elo de ligação com Portugal através das «memórias 

afetivas» da «infância maravilhosa» que viveu em Fão, lu-

gar que até hoje venera e que é sempre ponto de passagem 

nas viagens que faz à Europa. 
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FILIPA SÁRAGGA

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE (COM A COLABORAÇÃO DE TIAGO FEIJÓO) \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  1 ©OLGA LOPES MIRANDA; ©2, 3, 4, 5 MAGALI TAROUCA

«A minha obra documenta a minha alma»
«My work documents my soul»

ART  CULTURE

She was still a child when she discovered herself in the 

«innocence and in the joy of colours», and so she has 

no doubt that her taste for paints and her attraction for 

colours were born with her. Ever since then, artist Filipa 

Sáragga has been able to express herself in painting, and 

has come to complement her brushstrokes with texts in 

which she expresses the world within her.

With many exhibitions under her belt, in particular at the 

Belém Cultural Centre and in the Cordoaria Nacional, and 

with two books published, Filipa Sáragga, finds in canvases 

and books the means through which to share experiences 

and values.

Although still young, your portfolio already features 

many works. When did you discover painting?

When I started to discover the world and to look at it more 

attentively. At that time painting was the most genuine way I 

had found to communicate with myself and with others. In-

stead of playing with dolls, I would paint; I would amuse my-

self in innocence and the joy of colours. I held my first exhibi-

tion at the age of ten, at which I sold several watercolours.

Paula Rego described you as extremely hardworking, full 

of energy, ideas and ambition. Is that how you see yourself?

I think being lucky enough to work in one of the things 

that I most enjoy doing in life helps me to wake up every 

morning full of energy to go to my studio. I don’t have the 

ambition to be the best in the world or to be better than 

anyone; my greatest ambition involves an inner conquest 

and never exterior. Being better than yesterday, correct-

ing yesterday’s failures today, never failing to hold out my 

hand to anyone who needs me and always having the gift 

of gratitude in mind.  

Foi ainda criança que se descobriu na «inocência e na ale-

gria das cores», por isso não duvida que o gosto pelas tin-

tas e a atração pelas cores nasceu consigo. Desde então, a 

artista plástica Filipa Sáragga tem no desenho a sua forma 

de expressão, tendo vindo a complementar as pinceladas 

com textos onde exprime o mundo que traz dentro de si. 

Com várias exposições no currículo, nomeadamente no 

Centro Cultural de Belém e na Cordoaria Nacional, e dois 

livros publicados, Filipa Sáragga encontra nas telas e nos 

livros os seus meios para partilhar experiências e valores. 

Embora jovem, já soma vários trabalhos. Quando desco-

briu a pintura?

Quando comecei a descobrir o mundo e a olhar para ele 

com uma maior atenção. Nessa altura a pintura foi a forma 

mais genuína que encontrei para comunicar comigo e com 

os outros. Em vez de brincar às bonecas, pintava, entreti-

nha-me na inocência e na alegria das cores. Fiz a minha pri-

meira exposição aos dez anos, onde vendi várias aguarelas.

Paula Rego descreveu-a como extremamente trabalha-

dora, cheia de energia, ideias e ambição. É assim que se vê?

Penso que ter a sorte de trabalhar numa das coisas 

que mais gosto de fazer na vida me ajuda a acordar to-

das as manhãs cheia de energia para entrar no ateliê. 

Não tenho a ambição de ser a melhor do mundo nem 

melhor do que ninguém, a minha maior ambição passa 

por uma conquista interior e nunca exterior. Ser melhor 

que ontem, corrigir hoje o fracasso de ontem, não deixar 

de estender a mão a quem precise de mim e ter sempre 

bem presente o dom da gratidão. 
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Como descreveria a sua arte a quem não a conhece?

Não passa de um autorretrato onde descrevo episódios 

da minha vida e do meu sentir. As minhas obras retratam 

silêncios interiores. Nelas medito momentos da minha 

existência, histórias de amor, momentos da infância, e 

perpetuo alegrias. A minha obra documenta a minha alma. 

O seu primeiro livro «Talvez Um Anjo», que escreveu e 

ilustrou, fala da passagem breve, mas intensa, da sua afi-

lhada pela vida. A escrita e a pintura são ferramentas para 

«processar» o que a rodeia?

Não me considero escritora, no entanto tenho cada vez 

mais esta necessidade interior de recorrer à escrita. Fiz o 

livro «Talvez um Anjo» a pedido da minha afilhada, que 

infelizmente já partiu, mas que deixou neste mundo uma 

grande lição de vida. A escrita tem-se vindo a tornar uma 

das minhas maiores ferramentas de expressão. A pintura 

é demasiado introspetiva e por vezes sinto que se não a 

complementar com a escrita pode tornar-se até bastan-

te incómoda. Quando escrevo prolongo uma pincelada e 

quando pinto por vezes termino um texto. Nos dias de hoje 

preciso destas duas formas de arte para sentir o meu tra-

balho completo. 

Dedica-se muito a projetos sociais, sendo disso exemplo 

o seu livro «O Toiro e a Bailarina», cujas receitas reverte-

ram para causas solidárias. É uma artista diferente por ser 

tão atenta ao que se passa em seu redor?

«O Toiro e a Bailarina» foi o meu primeiro projeto de cariz 

social e desde então tenho dedicado grande parte da mi-

nha vida e trabalho a causas que considero necessárias. 

Em fases mais atribuladas da minha vida, fui encontrando 

no verdadeiro sofrimento dos outros as verdadeiras razões 

How would you describe your art to someone who has 

never seen it?

It’s nothing more than a self-portrait, in which I describe 

episodes of my life and my feelings. My works portray in-

ner silences. I meditate moments of my existence in them, 

love stories, moments of childhood, and I perpetuate joys. 

My work documents my soul.

Your first book «Talvez Um Anjo», which you wrote and 

illustrated, talks of the brief, yet intense passage through 

life of your goddaughter. Are writing and painting tools 

with which to «process» your surroundings?

I don’t see myself as a writer, however I increasingly have 

this inner need to turn to writing. I did the book «Talvez, 

Um Anjo» because my goddaughter asked me to; unfortu-

nately she’s no longer with us, but she left behind on this 

world a great lesson in life. Writing has come to become 

one my greatest tools for expressing myself. Painting is 

too introspective and sometimes I feel that if I don’t com-

plement it with writing it can also become very uncom-

fortable. When I write, I prolong a brushstroke and when I 

paint sometimes I end a text. Nowadays I need these two 

art forms to feel that my work is complete.

You dedicate your time to social projects, with your book 

«O Toiro e a Bailarina» an example of this, the proceeds of 

which go to charity. Are you a different artist for being so 

attentive to what is happening around you?

«O Toiro e a Bailarina» was my first project of a social 

nature and ever since I have dedicated much of my life and 

work to causes that I believe to be necessary. In busier times 

in my life, I have found true reasons for living in the true 

suffering of others. So, when I was unhappy or enduring 

some kind of problem, I immediately understood that 

if I were to decentralise myself from my sadness I could 

transform it into strength and run with it to the poorest of 

places and to hospitals and make children smile.

What are you working on at the moment?

I am writing and illustrating a «children’s story», which 

has little that is childish about it; a book in the same regis-

ter as «The Little Prince», with which I want to make peo-

ple aware of true happiness and of the place where it can 

really be found. At the same 

time I have been working on 

a new painting collection, 

which I intend to finish by the 

end of next March and which 

portrays experiences and val-

ues I believe to be essential.

You are 30 years old. How do you hope to be described in 

another 30 years?

As someone who is attentive, who never failed to help 

someone who needed me. I would like people to feel good 

when they look at my paintings, that my paintings and my 

books bring happiness. I would like to become a good child 

of God and to see and feel my faith tripled. I would like to be 

better with every day and that everything I do and create 

will always have a common good in mind and not just be 

for my own good.

«Descobri a pintura quando 
comecei a descobrir o mundo» 

\\ «I discovered painting when I 
started to discover the world»

para viver. Assim, quando estava triste ou com algum pro-

blema em particular, percebia imediatamente que se me 

descentralizasse da minha tristeza poderia transformá-la 

em força e com ela correr até aos locais mais pobres e até 

aos hospitais e fazer as crianças sorrir. 

Em que está a trabalhar atualmente?

Estou a escrever e a ilustrar um «conto infantil», que 

tem pouco de infantil, um livro no mesmo registo d’«O 

Principezinho» com que pretendo consciencializar as 

pessoas da verdadeira felicida-

de e do lugar onde ela verdadei-

ramente se encontra. Paralela-

mente, tenho estado a trabalhar 

em pintura numa nova coleção 

que pretendo terminar até ao 

final do mês de março do próxi-

mo ano e que retrata experiências e valores que conside- 

ro essenciais.

Tem 30 anos. Como pretende que a descrevam daqui a 

30 anos?

Como alguém atento, que nunca deixou de ajudar quem 

me procurasse. Gostaria que as pessoas se sentissem bem 

ao olhar para as minhas telas, que as minhas pinturas e os 

meus livros fossem portadores de alegria. Gostaria de me 

tornar uma boa filha de Deus e de ver e sentir a minha fé 

triplicada. Gostaria de ser cada dia melhor e que tudo aqui-

lo que eu fizesse e criasse fosse sempre a pensar num bem 

comum e nunca apenas no meu próprio bem. 
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PAULO MARQUES
 TEIXEIRA

«Cada quadro tem um lugar especial 
na minha coleção» \\ «Every painting has 

a special place in my collection»
TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA (COM A COLABORAÇÃO DE TIAGO FEIJÓO) \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JOSÉ OLIVEIRA 

ART  CULTURE

«Acho que não há muitos 
colecionadores de bons quadros, mas 

os que há são cada vez melhores» 
\\ «I think that there aren’t many 

collectors of good paintings, but the 
ones that do exist are getting better 

and better»

Apesar da sua atividade empresarial se centrar essen-

cialmente na área da cosmética, Paulo Marques Teixeira 

é um apaixonado por arte. Filho de pai antiquário, cresceu 

rodeado de peças valiosas, mas sempre foram pinturas 

as que mais o fascinaram. Inveterado colecionador, Pau-

lo Marques Teixeira comprou o seu primeiro quadro já lá 

vão vinte anos e desde então não mais conseguiu parar. 

Dalí, Picasso, Vasarely, Fernand Léger, Vieira da Silva, Júlio

Pomar e Paula Rego são alguns dos nomes que integram a 

sua valiosa coleção e, apesar de não conseguir enumerar 

a sua peça favorita, não hesita em apontar a Guernica de 

Picasso como o seu supremo desejo. 

O seu pai era antiquário. Foi aí que começou a sua rela-

ção com a arte?

Sim, o meu pai trabalhou vários anos em antiguidades 

e eu desde pequeno sempre tive acesso a coisas muito 

bonitas e interessantes. Mas, realmente, sempre gostei 

mais de quadros. Comprei o primeiro há muitos anos, tal-

vez há vinte. O meu pai morreu há três anos… Deixou-me 

algumas peças e entretanto também fui comprando mais 

quadros. Comecei a comprar e a gostar cada vez mais. Há 

pessoas que gostam de relógios e colecionam relógios; eu 

comecei a comprar quadros. Compra-se um, depois outro, 

e hoje em dia tenho mais de 

uma centena de quadros. 

Tenho bastantes Dalís, mais 

de uma dezena. Sempre que 

aparece algum Dalí, tenho 

logo vontade de o ter!

Diria que é um vício, uma 

obsessão?

É quase. Tornou-se um 

vício. No fundo, tornou-se 

uma paixão. Não sei quando é que vou parar, porque cada 

vez gosto mais, então cada vez vou comprando mais… É um 

bocado complicado gerir essa parte, mas vou tentando ge-

rir um pouco a ansiedade que tenho para comprar quadros. 

Se vou na rua com a minha mulher e ela vê que há alguma 

galeria ali perto, puxa-me logo para o outro lado para que eu 

não veja a galeria, se não já sabe que vou gostar de alguma 

coisa! Não imagina o gozo que dá quando a gente compra um 

quadro que gosta. Olha-se para o quadro e depois acaba-se 

por ter de o comprar. É quase compulsivo… E quando é um 

Dalí bonito, não consigo resistir, é uma coisa impressionante.

O que é que o cativa num quadro?

É algo inexplicável. Acho que se olha para os quadros e se 

sente qualquer coisa. Ou se sente ou não se sente. É mais 

uma questão de sentimento, de paixão, do que outra coisa. 

Há quadros que adoro que nem é pelo valor deles, é pelo 

que eles me dizem. Eu tenho de gostar do quadro, o qua-

dro tem de me dizer qualquer coisa, independentemente 

do pintor. E há quadros que têm algumas histórias que são 

Despite his business activity focusing essentially on the 

cosmetics industry, Paulo Marques Teixeira has a great 

passion for art. Son of an antique dealer, he grew up sur-

rounded by valuable pieces, but it was always paintings 

that fascinated him the most. Seasoned collector, Paulo 

Marques Teixeira bought his first painting some twenty 

years ago, and has never been able to stop ever since. 

Dalí, Picasso, Vasarely, Fernand Léger, Vieira da Silva, Júlio 

Pomar and Paula Rego are some of the names figuring in 

his valuable collection and, despite not being able to name 

his favourite piece he has no problem in naming Picasso’s 

Guernica as his supreme object of desire.

You father was an antique dealer. Is that where your re-

lationship with art began?

Yes, my father worked for several years with antiques 

and ever since I was small I was surrounded by very beau-

tiful and interesting things. But, in truth, I always loved 

paintings more. I bought the first many years ago, maybe 

twenty. My father died three years ago... He left me some 

pieces and in the meantime I’ve been buying more paint-

ings. I began buying and liking more and more. There are 

people who like watches and collect watches; I began buy-

ing paintings. You buy one, then another, and nowadays I 

have more than a hundred 

paintings. I have many Dalís, 

more than ten. Whenever a 

Dalí comes up, I immediate-

ly want to have it!

Would you say that it’s an 

addiction, an obsession?

It is almost. It has become 

an addiction. Basically it has 

become a passion. I don’t 

know when I will stop, because I like more and more, and 

so I buy more and more... It’s a little difficult to keep control 

of that part, but I’m trying to control, a little, the eager de-

sire I have to buy paintings. If I go out with my wife, and she 

sees that there is a gallery nearby, she immediately drags 

me away so that I don’t see the gallery; if she wouldn’t, she 

knows that there’ll be something there I’ll like! You can’t im-

agine the pleasure you feel when you buy a painting that 

you like. You look at the painting and then you end up hav-

ing to buy it. It’s almost compulsive... And when it’s a nice 

Dalí, I can’t stop myself; it really is something impressive.

What grabs you in a painting?

It’s something inexplicable. I think you look at paintings 

and you feel something. Either you feel it or you don’t. It’s 

more a matter of feeling, of passion, than anything else. 

There are paintings that I adore that have nothing to do 

with their value, rather for what they say to me. I have to 

like the painting; the painting has to tell me something, 

independent of the painter. And there are paintings that 
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dignas de se contar. Preocupa-me também os bons anos 

dos pintores, as suas melhores fases…

Como se mantém a par dos bons negócios?

Viajo muito, tanto em lazer como em negócios. Viajo 

também para ver quadros. Vou muito aos EUA, onde tenho 

amigos colecionadores que me vão pondo a par das novi-

dades e com quem troco diariamente informações. O meu 

e-mail tem mais e-mails de quadros do que de outra coisa 

qualquer! E então é nos EUA que tenho feito a maior parte 

das compras dos meus quadros estrangeiros.

Tenho também um art adviser em Londres. Por exem-

plo, se eu estiver interessado nalgum quadro leiloado pela 

Sotheby’s ou pela Christie’s, peço para ele me licitar o qua-

dro até um determinado valor. Quando é alguma coisa que 

me interessa muito, às vezes eu acompanho o leilão em 

direto pela Internet. Mas, geralmente, as minhas compras 

são diretamente com colecionadores, porque isto fala-se 

entre colecionadores, amigos… Às vezes cansam-se dos 

quadros que têm e querem vender.

Também tem por hábito vender quadros?

Não tenho interesse nenhum em vender… Cada quadro 

tem uma história, cada quadro tem o seu próprio significa-

do e um lugar especial na minha coleção. Eu tenho cuidado 

have some stories worthy of being told. I also take an inter-

est in the good years of painters; their best phases...

 

How do you keep abreast of good deals?

I travel a lot, as much for leisure as for business. I also 

travel to see paintings. I go a lot to the USA, where I have 

collector friends, who keep me abreast of any news and 

with whom I exchange information on a daily basis. My in-

box has more emails about paintings than about anything 

else! And so it is in the USA that I have made the majority of 

my purchases of my foreign paintings.

I also have an art adviser in London. For example, if I were 

to be interested in any painting auctioned by Sotheby’s or 

by Christie’s, I ask for him to bid for the painting for up to a 

given value. When it is something that really interests me, 

sometimes I watch the auction live via the Internet. But, in 

general, my purchases are made directly with collectors, 

because collectors, friends, talk to each other... Sometimes 

they tire of paintings they have and want to sell them.

Do you also tend to sell paintings?

I have no interest in selling at all... Every painting has a 

story; every painting has its own meaning and a special 

place in my collection. I am careful about what I buy, and 

I only buy what says something to me. Now, if it were, for 

com o que compro, só compro o que me diz qualquer coisa. 

Agora se for, por exemplo, Dalí ou Picasso, se calhar com-

pro três ou quatro de uma vez, porque todos me encantam! 

Já troquei duas ou três vezes quadros com amigos que 

também gostam de arte. Basicamente é assim que fun-

ciona. Às vezes, o que me preocupa mais é a proveniência 

dos quadros; se não sei qual é, não compro. A origem dos 

quadros é sempre muito importante, por causa das falsifi-

cações. Por isso, normalmente, compro de colecionadores 

que já têm uma reputação e que sei que são fiáveis.

Qual a obra que mais gostaria que fizesse parte da sua coleção?

Guernica. É um quadro lindo! Os estudos da Guernica são 

fabulosos, são de uma riqueza… Foi um trabalho gigantes-

co. É um desejo irreal, mas se pudesse nem hesitava. Aque-

le quadro é quase como o Miguel Ângelo na Capela Sistina!

Como é que vê o colecionismo hoje em dia?

Acho que não há muitos colecionadores de bons qua-

dros, mas os que há são cada vez melhores. Eu conheço aí 

duas dezenas de colecionadores. Cá em Portugal conheço 

três ou quatro, mas a maior parte que conheço são todos de 

fora: EUA, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha… Acaba 

por ser um circuito pequeno, porque nos encontramos nos 

mesmos lugares.

example, Dalí or Picasso, I might buy three or four at the 

same time, because they all delight me! Two or three times 

I have swapped paintings with friends who also like art. 

Basically that’s how it works. Sometimes, what concerns 

me more is the provenance of the paintings; if I am unable 

to ascertain this, I won’t buy it. The origin of paintings is 

always very important, because of fakes. Therefore, I nor-

mally buy from collectors who already have a reputation 

and who I know are reliable.

What work would you most like to have in your collection?

Guernica. It’s a beautiful painting! The studies for Guernica 

are fabulous, they are of such quality... It was a huge work. It is 

an unrealistic longing, but if I could, I wouldn’t hesitate. That 

painting is almost like Michelangelo in the Sistine Chapel!

What is your view of collecting in today’s world?

I think that there aren’t many collectors of good paint-

ings, but the ones that do exist are getting better and bet-

ter. I know around a score of collectors out there. Here in 

Portugal I know three or four, but the majority I know are 

from abroad: USA, France, England, Germany, Spain... It 

ends up being a small circuit, because we meet each other 

in the same places.  
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OPINIÃO \\ OPINION

A utilização de técnicas científicas permitiu que a fiabili-

dade do olho humano não fosse o único elemento a ter em 

conta para emitir um parecer sobre uma obra de arte.

Contribuem com a objetividade necessária para qualquer 

processo de informação, desvinculando a realidade, o con-

dicionamento a que o desejo do ser humano está sujeito.

Atualmente existe um vasto leque de técnicas científicas 

que nos permitem realizar uma análise pormenorizada 

da composição, localização e distribuição dos pigmentos. 

Estudar com elevada precisão diferentes componentes or-

gânicos e inorgânicos. Identificar os compostos presentes 

nas obras, permitindo em simultâneo estudar integral-

mente a técnica de execução da pintura, sendo possível 

compreender a forma precisa de elaboração e o processo 

criativo da obra.

A Espectroscopia RAMAN constitui, sem qualquer dúvida, 

uma contribuição excecional para o estudo de obras de arte. 

Permite-nos desenhar com grande precisão ações de restau-

ro, datação e autenticação, sendo um método não invasivo.

O procedimento consiste em iluminar com um laser inó-

cuo um pigmento e registar o conjunto de frequências ou 

cores que nos devolve. Comparando estas frequências com 

uma base de dados de todos os pigmentos conhecidos até 

à data, podemos saber com exatidão de que pigmento in-

cógnito se trata e datá-lo.

As diferentes técnicas científicas poderão ser mais ou me-

nos exatas, mas contribuirão sempre com um elemento 

imprescindível para a investigação e para a objetividade. 

Processos de Investigação
Científica na Análise de Obras de Arte

The use of scientific techniques now means that the relia-

bility of the human eye is not the only element to take into 

account when compiling a report on a work of art.

They contribute with the objectivity needed in any infor-

mation process, withdrawing from reality, the conditioning 

to which human desire is subject.

There is currently a vast range of scientific techniques that 

allow us to make a detailed analysis of the composition, 

location and distribution of pigments; to study different 

organic and inorganic components with great precision. 

Identifying the compounds present in works, enabling at 

the same time the comprehensive study of painting tech-

niques, making it possible to understand the precise way in 

which the work was produced and the creative process behind it.

RAMAN spectroscopy makes, without a doubt, an excep-

tional contribution to the study of works of art. It allows us 

to develop restoration, dating and authentication actions 

with great precision, and in a non-invasive manner.

The process involves lighting a pigment with a harmless 

laser and registering the series of frequencies or colours 

it gives us. Comparing these frequencies to a database of 

all pigments known to date, we can accurately identify the 

pigment and date it.

Different scientific techniques vary in their levels of accu-

racy, but they will always play a vital role in investigation 

and objectivity.

Scientific Research
Processes in Analysing Works of Art
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MANUEL VIOLAS 
CELESTE VIOLAS
Aprender com o Passado para Triunfar 

no Futuro \\ Learning from the Past and 
Succeeding in the Future

PUB

GRUPO SOLVERDE 

ECONOMY  BUSINESS

Um agente turístico não pode limitar-
-se a vender um produto: tem que 

criar uma experiência. \\ A tourism 
company cannot limit itself to selling 

one product: it has to create an 
experience.

Fundado em 1972 por Manuel de Oliveira Violas, o Grupo 

Solverde tem vindo a afirmar-se ao longo dos últimos 40 

anos como um dos agentes turísticos que mais tem contri-

buído para o desenvolvimento do setor em Portugal. 

Atualmente com hotéis e casinos em vários pontos do 

país, o grupo é hoje liderado pelos irmãos Manuel Violas e 

Celeste Violas, filhos do fundador, que se dedicam diaria-

mente a honrar o legado de Manuel de Oliveira Violas, com 

o propósito de deixar um património estável e duradouro 

às próximas gerações da família. 

«Criar experiências», este tem sido o fio condutor da 

atividade do Grupo Solverde ao longo das últimas quatro 

décadas, durante as quais a empresa tem contribuído com 

três eixos fundamentais para a evolução do setor turístico 

português: diversidade, qualidade e orientação para a sa-

tisfação máxima do cliente. 

Com uma oferta turística cada vez mais variada, que 

atualmente compreende o Hotel Apartamento Solverde 

(Espinho), o Hotel Solverde Spa & Wellness Center (Vila 

Nova de Gaia), o Hotel Algarve Casino (Praia da Rocha), 

o Hotel Casino Chaves, o Casino Monte Gordo, o Casino

Vilamoura e o Casino Espinho, o grupo mantém em todas 

as unidades o denominador comum da «experiência», 

que é complementado com um cartaz de espetáculos va-

riado, composto por atuações musicais, stand up comedy, 

performances de dança, shows arrojados e música ao vivo 

em permanência.

Acreditando que os agen-

tes turísticos não podem 

manter-se no papel de re-

cetores de fluxos de pes-

soas, devendo sim reforçar 

a aposta na captação dessa 

procura interna e externa e 

inovar, oferecendo cada vez 

mais e melhores serviços, 

os irmãos Violas não duvidam que a proatividade é um dos 

grandes motivos do sucesso do Grupo Solverde. Mais do 

que limitar-se a vender um produto, o grupo procura que 

cada cliente encontre uma oferta de alojamento de alta 

qualidade, com a possibilidade de usufruir de espetáculos, 

música ao vivo, torneios de golfe, exposições, experiências 

gastronómicas, jogos de fortuna e azar e outras propostas ca-

pazes de tornar um momento de lazer num registo irrepetível. 

Estando o Grupo Solverde presente no setor turístico em 

duas frentes – com casinos e unidades hoteleiras –, os ir-

mãos Violas apostam num conceito diferenciador de ca-

sinos, guiando-se pela convicção de que estes não podem 

ser encarados como meros espaços de jogo, devendo ser 

também locais de eleição para consumir uma boa refeição, 

conviver, assistir a espetáculos variados e, claro, tentar a 

Founded in 1972 by Manuel de Oliveira Violas, the Solverde 

Group has made its mark over the last 40 years as one of 

the tourism companies to have most contributed to the 

sector’s development in Portugal.

Currently with hotels and casinos in various parts of the 

country, the group is now run by brother and sister Manuel 

Violas and Celeste Violas, the founder’s children, who dedi-

cate their daily lives to honouring the legacy left by Manuel 

de Oliveira Violas, with the aim of leaving behind a stable 

and lasting inheritance to the family’s next generations.

«Creating experiences», this has been common thread 

guiding the Solverde Group’s activity over the last four dec-

ades, during which time the company has contributed on 

three levels to the development of the Portuguese tourism in-

dustry: diversity, quality and complete customer satisfaction.

With an increasingly varied portfolio, which current-

ly includes the Hotel Apartamento Solverde (Espinho), 

the Hotel Solverde Spa & Wellness Center (Vila Nova de 

Gaia), the Hotel Algarve Casino (Praia da Rocha), the Hotel

Casino Chaves, the Casino Monte Gordo, the Casino Vilam-

oura and the Casino Espinho, the group maintains the 

common denominator of «experience» in each of its 

properties, which is complemented by a varied line-up of 

shows, featuring musical performances, stand up comedy, 

dance performances, daring shows and live music, on a 

permanent basis.

In the belief the tourism companies cannot remain 

in their role of receiving 

people, and should rather 

strengthen their focus on 

attracting this local and for-

eign demand and on inno-

vating, while offering more 

and better services, the

Violas siblings have no 

doubt that being proactive 

is one of the key factors behind the Solverde Group’s suc-

cess. More than limiting itself to selling one product, the 

group aims to ensure that every customer finds a choice of 

high quality accommodation, with the possibility to enjoy 

shows, live music, golf tournaments, exhibitions, gastro-

nomic experiences, gambling and other suggestions cer-

tain to make a moment of leisure an unforgettable one. 

With the Solverde Group operating in the tourism indus-

try on two fronts – casinos and hotels –, the Violas siblings 

focus on a unique casino concept, guided by the conviction 

that such venues should not be seen as merely gambling 

houses, but should also be seen as great places to enjoy 

a good meal, to socialise, to see a selection of shows and, 

of course, to try your luck. With this is mind the company 

tries to match a unique range of services to a public that is 
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sorte ao jogo. Nesse sentido, a empresa procura adequar 

uma oferta diferenciada a um público também ele dife-

renciado e exigente, tentando acompanhar as novas ten-

dências de consumo. Sendo a procura no âmbito do jogo 

cada vez mais eclética, os casinos já não são apenas pro-

curados por uma faixa etária com mais poder económico, 

tendo vindo a transformar-se gradualmente na escolha de 

jovens que descobrem as técnicas do póquer, casais que 

apreciam animação durante um jantar, grupos de amigos 

que se reúnem para uma boa conversa, famílias que se 

juntam no buffet e ficam para dançar. O segredo para in-

crementar a demanda é, acreditam, ser-se criativo e arro-

jado – investindo, constantemente, na inovação tecnoló-

gica, por exemplo –, dado que a procura responderá tanto 

melhor quanto melhor a oferta for capaz de ser.   

itself unique and demanding, while attempting to keep up 

with new consumer trends. As demand in terms of gam-

bling is increasingly eclectic, casinos are no longer only 

visited by an age group with greater economic power, and 

have now become the choice of young people discover-

ing poker, of couples who enjoy being entertained during a 

meal, of groups of friends meeting up for a good catch-up, 

or of families getting together for a buffet meal and stay-

ing for a dance. The secret behind increasing demand lies, 

they believe, in being creative and daring – constantly in-

vesting in technological innovation, for example –, given 

that demand will respond so much better the better the 

choice of services there is.

The group’s leisure and accommodation services are 

also joined by sports promotion, in particular golf, a sport 

Às ofertas de lazer e alojamento, o grupo adiciona ainda 

a promoção desportiva, nomeadamente no que se refere à 

prática de golfe, desporto que tem movimentado um fluxo 

crescente de turismo em Portugal. Apoiando e patrocinan-

do há várias décadas algumas das principais competições 

que decorrem no país e promovendo as suas próprias pro-

vas de golfe há mais de 20 anos, a empresa disponibiliza 

programas diferenciados aos aficionados, com uma oferta 

de qualidade e orientada para o prazer de uma tacada em 

campo com toda a envolvente de lazer que se espera de 

um evento associado a este desporto de elite.

Procurando um futuro que se mantenha em conso-

nância com o passado e com a génese do grupo, a família

Violas procura reforçar os três princípios que pautam a ati-

vidade da Solverde desde a sua fundação em 1972: quali-

dade, diversidade e excelência.

that has seen growing tourism numbers in Portugal. Sup-

porting and sponsoring some of the major competitions 

taking place in the country for some decades now, while 

promoting its own golfing events for more than 20 years, 

the company offers unique programmes for golfers, in 

which quality is joined by the pleasure of playing in a lei-

sure setting you would expect of an event associated with 

this elite sport.

Setting its sights on a future in line with the past and with 

the origins of the group, the Violas family aims to strengthen 

the three principles that have been guiding Solverde’s activity 

since it was founded in 1972: quality, diversity and excellence.
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ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista 
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

Com quase nove séculos de História, uma língua que ocupa 

o sexto lugar a nível mundial, uma plataforma continen-

tal da maior relevância, uma posição geoestratégica im-

portante, dada a sua para-centralidade, manda, todavia, a 

verdade reconhecer que nem sempre se atribui a Portugal 

a posição que lhe é devida no concerto internacional.

Mas, o pior está no facto de serem, muitas vezes, os pró-

prios portugueses os primeiros a denegrir tudo o que, 

porventura, exista de, potencialmente, positivo no nosso 

querido País, explicando que não temos elites, que a classe 

política é toda ela medíocre, que o nosso empresariado não 

apresenta ponta de criatividade, que a administração pú-

blica é corrupta, que não dispomos de qualquer capacidade 

financeira, enfim, que não temos saídas. 

Quando é o próprio Governo a enveredar por um discurso 

catastrofista, assente na ideia de que o Estado não dispõe de 

capacidade de intervenção em certas áreas, nos próximos 

vinte anos, dadas as restrições orçamentais e de que não 

temos alternativa ao recurso ao capital externo, indepen-

dentemente da sua proveniência, uma vez que estamos 

falidos, não se apresenta esperável que o discurso da opo-

sição seja muito diferente.

E assim sendo, explicando uns e outros que não se dispõe de 

capacidade negocial alguma, afigura-se ridículo ter a ilusão 

de ser possível assumir a posição de interlocutor relevante 

no quadro da CPLP ou de interlocutor muito interveniente 

na UE e, de um modo geral, nos fora internacionais. 

Se o empresário A explicasse todos os dias que está fali-

do, que as suas empresas só conhecem problemas parti-

cularmente graves, que não dispõe de qualquer espaço de 

manobra, não poderá, seguramente, esperar que lhe seja 

reconhecida grande capacidade negocial junto do empre-

sário B ou C. 

Digamos que o discurso miserabilista adotado internamente 

dificilmente contribuirá para aumentar a nossa margem ne-

gocial no exterior.

Trata-se de uma evidência que, infelizmente, setores do po-

der político estabelecido e da oposição não compreenderam. 

Trata-se, enfim, de uma incompreensão incompreensível. 

Nem mais, nem menos…

Irracionalidades

With almost nine centuries of history, the sixth most spo-

ken language in the world, a continental shelf of great 

importance, an important geostrategic position, given 

its para-centrality, it must however be recognised that

Portugal isn’t always attributed the position it deserves in 

international affairs.  

But worse than this is the fact that it is often the Portuguese

themselves, who are the first to disparage everything 

that might exist that potentially might be positive in our 

dear country, explaining that we have no elite, that the 

political class is mediocre in its entirety, that our busi-

ness community isn’t at all creative, that the public ad-

ministration is corrupt, that we have no financial ca-

pacity whatsoever, in short, that there is no way out. 

When the government itself talks in terms of catastrophe, 

based on the idea that the state is unable to intervene in 

certain areas, in the coming twenty years, given the budg-

etary restrictions and that we have no alternative other 

than to resort to foreign capital, independent of where it 

comes from, seeing as we are bankrupt, you can’t expect 

the opposition’s stance to be very much different.

And as this is the case, with both sides explaining that 

there is no negotiating capacity at all, is seems ridiculous 

to have the illusion that that it is possible to assume the 

position of an important party within the Community of 

Portuguese Language Countries, or of an important player 

in the EU and, in general terms, in international affairs.

If businessman A explained every day that he is broke, 

that his companies are going through nothing but serious 

problems, and that he has no room for manoeuvre, then it 

surely can’t be expected that he is afforded great negotiat-

ing capacity by businessman B or C.

Let us say that the despondent discourse adopted nation-

ally will scarcely contribute to increasing our freedom to 

negotiate abroad.

This is an indication that, unfortunately, the sectors of es-

tablished political power and of the opposition have not 

understood.

This is, after all, an incomprehensible misunderstanding.

Nothing more, nothing less...

Irrationality
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MARIANA ESTEVES SERRA
 RITA VALADÃO GOMES

«Procuramos desenvolver projetos 
exclusivos» \\ «Our aim is to develop 

exclusive projects»
TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA\\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©SPACEROOM

SPACEROOM

The year was 2009 when Mariana Esteves Serra and 

Rita Valadão Gomes set out to «develop and refine interior 

design in people’s everyday lives». This is how the study 

mates, both with degrees in Interior Design and Decorative 

Arts from the Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, lay 

the foundations for Spaceroom, «with a vision of the fu-

ture based on the challenge of setting itself apart through 

the exclusivity and commitment given in every project, 

translating the wishes and requirements of every custom-

er», explain the founding partners and creative directors 

of the studio based in São João do Estoril.

Focused primarily on the Portuguese and Angolan mar-

kets, Spaceroom’s portfolio features some 40 projects, 

highlights of which include White Timeless, which af-

Corria o ano de 2009 quando Mariana Esteves Serra e 

Rita Valadão Gomes se propuseram «desenvolver e apro-

fundar o design de interiores no quotidiano das pessoas». 

Foi assim que as amigas de curso, ambas licenciadas em 

Design de Interiores e Artes Decorativas pela Fundação

Ricardo do Espírito Santo Silva, lançaram a primeira pedra 

da Spaceroom, «com uma visão para o futuro assente no 

desafio da diferenciação através da exclusividade e empe-

nho que oferece a cada projeto, traduzindo-se nas neces-

sidades e vontades de cada cliente», explicam as sócias 

fundadoras e diretoras criativas do atelier sediado em São 

João do Estoril.

Virada sobretudo para os mercados português e an-

golano, a Spaceroom soma no seu portfólio cerca de 40

ECONOMY  BUSINESS



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

projetos, entre os quais se destaca o White Timeless, que 

lhe valeu um dos mais importantes prémios internacionais 

na área do design, o A’Design Award & Competition, ao qual 

concorreram este ano 12.536 projetos, em 105 categorias, 

oriundos de mais de duas centenas de países (208). Foi na 

categoria Interior Spaces in Exhibition que a dupla portu-

guesa conquistou o prestigiado galardão com a decoração 

de um triplex situado em Talatona, Angola. «Além de re-

conhecimento internacional, este projeto significa, para a 

Spaceroom, prestígio pelo trabalho, de qualidade, desen-

volvido no atelier», partilham as designers. «É certo que o 

reconhecimento trará novos clientes, e isso é para nós mui-

to gratificante, no entanto, o que nos deixa realmente sa-

tisfeitos é ter a certeza que a qualidade dos nossos projetos 

é apreciada por um júri de renome, bem como pelo público 

em geral», acrescentam.

Desafiadas pelo cliente, um jovem casal de empresários 

com um filho, a criar uma casa totalmente branca, Maria-

na e Rita responderam com uma decoração minimalista 

salpicada de apontamentos de materiais quentes como a 

madeira. «O objetivo para 

esta casa era uma decora-

ção eterna e acreditamos 

que o resultado seja eter-

namente belo», contam 

as decoradoras, que inte-

graram no espaço peças 

do século XXI, tendo igual-

mente presentes os grandes

designers do século XX. 

«Este projeto procura na 

simplicidade das formas o 

caminho para alcançar a le-

veza do espaço, através da introdução de um design sóbrio 

e requintado», afirmam. «A localização e a disposição ar-

quitetónica do conjunto levaram à organização deste apar-

tamento que busca, na sua essência, a contemporaneidade 

estética aliando-a à funcionalidade espacial», lembram 

ainda Mariana e Rita. O resultado culmina numa atmosfera 

suave, marcada por ambientes amplos, na qual a luz surge 

como o elemento principal que transforma continuamente 

o espaço ao longo do dia.

«Todos os projetos assinados pelo atelier Spaceroom são 

feitos de pormenores», salientam as designers, que privile-

giam a elegância e o conforto, aliando sempre a forma e a 

função. Procuram conciliar a arquitetura com o design e as 

artes decorativas através de uma abordagem multidiscipli-

nar, integrando a sua equipa designers de interiores, arqui-

tetos, engenheiros, gestores de projeto, galeristas nacionais 

e internacionais, equipas de obra, serralheiros, marceneiros, 

carpinteiros e costureiras, que acompanham todos os pro-

jetos diariamente. O propósito passa por «desenvolver cada 

forded it one of the leading international awards in the field 

of design – the A’Design Award & Competition, for which 

12,536 projects competed this year, in 105 categories, origi-

nating from more than two hundred countries (208). The 

Portuguese duo won the prestigious award in the Interior 

Spaces in Exhibition category for the decoration of a tri-

plex located in Talatona, Angola. «In addition to interna-

tional recognition, for Spaceroom this project represents 

prestige for the quality work carried out by the studio», 

explain the designers. «The recognition will certainly bring 

us new customers, and this is great news for us, neverthe-

less, what makes us really happy is being certain that the 

quality of our projects is appreciated by a respected jury, as 

well as by the general public», they add.

Challenged by the customer, a young executive couple 

with a child, to create an entirely white house, Mariana 

and Rita responded with a minimalist décor with splash-

es of warm materials, such as wood. «The aim for this 

house was an eternal decoration and we believe that the 

result is eternally beautiful», reveal the interior design-

ers, including in this space 

pieces from the 21st cen-

tury, at the same time as 

the great designers of the 

20th century. «This project 

sets out, in the simplicity 

of its forms, on the path to-

wards achieving the light-

ness of the space, through 

the introduction of a simple 

and sophisticated design», 

they tell us. «The location

and architectural con-

figuration of the whole led to the organisation of this 

apartment that aims, essentially, to achieve contempo-

rary looks, combining them with spatial functionality»,

Mariana and Rita also explain. The result is a soft atmos-

phere, marked by large environments, in which light be-

comes the main element, continually transforming the 

space throughout the day.

«Every project created by the Spaceroom studio is made 

of details», point out the designers, who favour elegance 

and comfort, while always combining form and function. 

Their aim is to reconcile architecture with design and dec-

orative arts, through an approach on many levels, featur-

ing their team of interior designers, architects, engineers, 

project managers, national and international art dealers, 

building work teams, blacksmiths, cabinetmakers, car-

penters and seamstresses, who work on projects on a 

daily basis. The aim involves «developing each space as 

a unique and special one», using «unique pieces that are 

rich in details that match the experiences and demands of 

espaço como sendo único e especial», recorrendo a «peças 

únicas, ricas em detalhes e pormenores de acordo com as 

vivências e exigências do cliente». As especializações das 

duas jovens em joalharia e pintura certamente que contri-

buem para dar um toque distinto aos projetos que assinam.

Entre as ambições de Mariana e Rita, existe a vontade de 

chegar a novos mercados além-fronteiras. «Para nós é um 

desafio poder trabalhar com outras culturas, isto porque 

permite ao mesmo tempo que possamos perceber as suas 

vivências e as relações que têm com o espaço», concluem.

the customer». Specialising in jewellery and painting has 

certainly helped the designer pair to add a distinct touch 

to the projects they produce.

Mariana and Rita’s ambitions include the desire to reach 

new foreign markers. «It is a challenge for us to be able to 

work with other cultures, because at the same time it al-

lows us to be able to understand their experiences and the 

relationship they have with the space», they conclude.

A Spaceroom conquistou 
recentemente o prestigiado prémio 

A’Design Award & Competition 
com o projeto White Timeless. 

\\ Spaceroom recently won the 
prestigious A’Design Award & 
Competition with the project

White Timeless.
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NUNO RANDAMANTO
«A ICEL oferece garantia vitalícia

contra qualquer defeito de fabrico» \\ 
«ICEL offers a lifelong guaranteeagainst any 

manufacturing fault»

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ICEL

How would you account for ICEL’s ongoing performance 

in the market for 70 years?

Above all else, this ongoing and growing performance 

in the market is due to its commitment to high quality, in 

terms of product and service, which lies at the very heart of 

the company’s ethos since it was founded. Our confidence 

in the dependability of the level of quality of our products 

is such that ICEL offers a lifelong guarantee against any 

manufacturing fault.

You have 1200 different products in your catalogue. Is 

this ICEL’s greatest asset?

This is, indisputably, one of ICEL’s major assets, it is un-

doubtedly one aspect that helps us penetrate certain for-

eign markers and which enables us to open doors and of-

fer a substantially broader range than the industry’s major 

world players, the Germans and the Swiss.

What is ICEL’s annual production in terms of output figures?

Approximately 3.8 million pieces; this is how many ICEL 

produced in 2013.

What was your turnover in 2013 and what figures can 

you see for 2014?

Turnover in 2013 was €7,070,000 and, after looking at re-

sults for the first semester, we can conservatively predict 

turnover of €7,700,00 for the current year. 

Como justifica esta permanência sólida da ICEL no mer-

cado há 70 anos?

Acima de tudo, esta permanência sólida e crescente no 

mercado deve-se ao compromisso de alta qualidade, no 

produto e no serviço, que está no âmago da cultura da em-

presa desde a sua fundação. A nossa confiança na constân-

cia do nível de qualidade dos nossos produtos é tal que a ICEL 

oferece garantia vitalícia contra qualquer defeito de fabrico.

Têm 1200 referências em catálogo. É este o grande trunfo 

da ICEL?

Esse é, inquestionavelmente, um dos trunfos da ICEL, é 

indubitavelmente um dos aspetos que ajuda na penetra-

ção em alguns mercados externos e que nos permite abrir 

portas por oferecer uma gama substancialmente mais 

ampla do que os grandes players mundiais da indústria, 

alemães e suíços.

Qual é a produção anual da ICEL, em termos de quanti-

dade de peças?

Sensivelmente 3,8 milhões de peças, foi quanto produziu 

a ICEL no ano 2013.

Qual foi o vosso volume de faturação em 2013 e que va-

lores prevê para 2014?

A faturação em 2013 foi de 7.070.000€ e, depois de olhar 

aos resultados do primeiro semestre, podemos projetar, de 

ECONOMY  BUSINESS

Foi nos anos 1940, numa oficina familiar fundada por 

três irmãos, que nasceu a génese da ICEL – Indústria de

Cutelarias da Estremadura. Atualmente impulsionada por 

162 funcionários, a empresa da Benedita produz anual-

mente 3,8 milhões de peças, 80% das quais se destinam ao 

mercado externo.

Nuno Radamanto, terceira geração da família fundadora, 

tomou as rédeas da ICEL em 2013 e pretende, durante o seu 

mandato, manter a solidez financeira da empresa e torná-

-la cada vez mais rápida e flexível.

Back in the 1940s, in a family workshop founded by three 

brothers, the first steps were taken towards the creation of 

ICEL – Indústria de Cutelarias da Estremadura. Currently 

driven forward by 162 employees, the Benedita based 

company annually produces 3.8 million pieces, 80% of 

which are destined for the foreign market.

Nuno Radamanto, third generation of the founding family, 

took over the reins of ICEL in 2013 and during his term of 

office, plans to maintain the company’s solid financial base 

and to make it faster and more flexible.

ICEL
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forma conservadora, uma faturação de cerca de 7.700.00€ 

para o presente ano.

 As peças destinam-se aos setores doméstico e profis-

sional. Qual tem mais peso na vossa faturação?

Atualmente, e de uma forma geral, o setor profissional 

representa 80% a 85% do valor de faturação da ICEL. Con-

siderando só o mercado nacional, o peso do setor domésti-

co é proporcionalmente maior do que na apreciação geral.

Que percentagem da vossa produção se destina ao mer-

cado nacional e que percentagem para exportação?

A exportação representa 80% da produção total da ICEL 

e os restantes 20% são a produção que se destina ao mer-

cado português.

Para que mercados exportam?

A ICEL exportou, em 2013, para 61 países no mundo. Em 

2014 contamos exportar para todos esses países e concluí-

mos já negócios com dois novos países no nosso portfólio, 

Moldávia e Bielorússia. A ICEL procura incessantemente 

novos destinos de exportação e acreditamos que os próxi-

mos mercados, onde ainda não estamos presentes, serão 

alguns mercados do Leste da Europa, bem como mercados 

da América Central.

Quais são os próximos objetivos da ICEL?

A consolidação e crescimento dos mercados em que es-

tamos e a procura constante de novos mercados externos. 

Your products are for the home and professional sectors. 

What sector is more important in terms of sales?

Currently, and generally speaking, the professional sec-

tor represents 80% to 85% of ICEL’s turnover. When con-

sidering the national market only, the importance of the 

home sector is proportionally larger than when consider-

ing sales as a whole.

What percentage of your production is for the national 

market and what percentage for exports?

Exports represent 80% of ICEL’s total production and the 

remaining 20% is for the Portuguese market.

Which markets do you export to?

In 2013 ICEL exported to 61 countries in the world. In 

2014 we expect to export to all of these countries and we 

have already done business in two new countries in our 

portfolio – Moldova and Belarus. ICEL is continually on 

the lookout for new export destinations and we believe 

that the next markets, where we aren’t yet present, will be 

some market of Eastern Europe, in addition to markets in  

Central America.

What are ICEL’s next goals?

Consolidation and growth in the markets we oper-

ate in and constantly looking for new foreign markets. In 

addition to this, without being able to go into detail, we 

are planning a foray into the high-end knife market, in a  

«A originalidade, a criatividade 
e o caráter inovador dos Douro 

Boys, juntamente com a qualidade 
e consistência dos seus vinhos, 
tiveram uma excelente receção 

nos mercados» \\ «The originality, 
creativity and innovative nature of 
the Douro Boys, together with the 

quality and consistence of their 
wines, have been exceptionally well 

received in markets»

Para além disso, sem poder revelar detalhes, estamos a 

planear uma incursão no mercado das facas de muito 

alto preço, numa parceria com um dos mais conceituados

chefs do atual panorama gastronómico da Suécia.

Deixou a carreira de piloto de aviões para se dedicar à 

empresa e, em 2013, assumiu a liderança da ICEL, com um 

mandato que irá, pelo me-

nos, até 2017. Qual pretende 

que seja o seu legado?

Deixei a minha carrei-

ra na aviação comercial, 

em 2011, para ingressar na 

ICEL. Foi uma decisão difícil, 

mas bem amadurecida, e o apelo do negócio da família foi 

mais forte que todos os outros fatores. Em 2013, o presente 

Conselho de Administração, ao qual presido, iniciou o seu 

mandato, para iniciar a transição para a terceira geração, 

sendo que dois dos cinco elementos pertencem ainda à 

segunda geração. Pretendemos um legado de continuida-

de, no que à solidez financeira diz respeito, e pretendemos 

construir uma empresa cada vez mais rápida e flexível, 

pois acreditamos que serão estes os fatores fulcrais para 

uma empresa, no presente e no futuro!

partnership with one of the leading chefs in Sweden’s cur-

rent gastro scene.

You gave up your career as a commercial pilot to dedi-

cate yourself to the company and in 2013 you took the 

helm of ICEL, with a term of office that will last at least un-

til 2017. What do you intend your legacy to be?

I left my career in com-

mercial aviation in 2011 to 

join ICEL. It was a difficult de-

cision, but well thought-out, 

and the allure of the family 

business was stronger that 

all the other factors. In 2013, 

the present Board of Directors, of which I am head, began 

its term of office, to begin the transition to the third genera-

tion, while two of the five members still belong to the sec-

ond generation. Our intention is a legacy of continuity, in 

terms of financial stability, and we intend to build a quicker 

and more flexible company, because we believe that these 

will the key factors for a company, in the present and in 

the future!

«A exportação representa 80%
da produção total da ICEL»

\\ «Exports represent 80% of
ICEL’s total production»





EQUADOR No Meio do Mundo
In the Middle of the World

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  ©ECUADOR TRAVEL

INSPIRING PLACES

Villas&Golfe  \\ 73 



Embora pequeno, o Equador, situado na Cordilheira dos 

Andes, é um dos países mais diversificados do continente 

americano. Bosques, montanhas escarpadas e nevadas, 

praias intocadas do Pacífico, majestosos vulcões, ruínas 

de cidades antigas e ambiente urbano e cosmopolita coa-

bitam com a mais pura selva amazónica. Neste país de 

geografia extraordinária, uma das experiências mais enri-

quecedoras é descobrir os saberes dos antepassados, que 

se mantêm nos ritos, lendas e tradições da comunidade 

Despite being small, Ecuador, located in the heart of 

the Andes, is one of the most diverse countries on the

American continent. Woodland, steep, snowy mountains, 

untouched Pacific beaches, majestic volcanoes, ruins of 

ancient cities and urban, cosmopolitan charm hand in 

hand with pure Amazon rainforest. In this country boast-

ing extraordinary geography, one of the most fulfilling ex-

periences is discovering the knowledge of the forefathers, 

kept alive in the rites, legends and traditions of the native 
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indígena e que passaram de geração em geração. Mas são 

muitas mais as vivências que nos deslumbram a cada 

momento. A colonial cidade de Quenca ou o centro histó-

rico da capital Quito, o vulcão Chimborazo, as baleias no

Parque Nacional Machalilla são apenas alguns exemplos 

do que de admirável poderá encontrar no Equador. E, claro, 

as Ilhas Galápagos. 

Galápagos renasceu como um dos destinos mais sedu-

tores da atualidade. Não apenas pela beleza de seus mares, 

desertos e bosques, mas também pela relevância históri-

ca, por ter sido o laboratório vivo dos estudos de Charles 

community and passed down from generation to gen-

eration. But there are many more experiences waiting to 

amaze you at every moment. The colonial city of Cuenca 

or the historic centre of the capital Quito, the Chimborazo 

volcano, and the whales in Machalilla National Park are 

just some fine examples of what can be found in Ecuador. 

And, of course, the Galapagos Islands. 

The Galapagos Islands have been reborn as one of the 

most alluring of modern-day destinations. Not just for the 

beauty of their seas, deserts and woods, but also for their 

historic importance, for having been a living laboratory for 

Darwin. Com uma biodiversidade riquíssima, as ilhas são 

perfeitas para a prática de mergulho, uma vez que abrigam 

animais selvagens que não existem em nenhum outro lu-

gar do mundo. 

Quito é a capital e a maior cidade colonial das Américas. 

Em reconhecimento pelo seu enorme valor arquitetóni-

co, cultural e artístico, principalmente do Centro Históri-

co, foi a primeira cidade no mundo promovida a Patrimó-

nio da Humanidade. Entre as principais atrações estão a 

Praça da Independência, o Palácio Arcebispal, a Catedral

Metropolitana, a Basílica gótica do Sagrado Coração de 

Charles Darwin’s studies. With their incredibly rich biodi-

versity, the islands are perfect for diving, as they are home 

to wildlife not found anywhere else in the world.

Quito is the capital and the largest colonial city in the 

Americas. In recognition of its great architectural, cultural 

and artistic worth, primarily in its Historic Centre, it was the 

first city in the world to achieve World Heritage status. The 

main attractions include, the Plaza de la Independencia, 

the Archbishop’s Palace, the Metropolitan Cathedral, the 

gothic Basilica of the Sacred Heart of Jesus, and El Ejido 

Park, etc. In the north of the city, at zero latitude, the middle 
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Jesus e o Parque El Ejido, etc.  No norte da cidade, a latitu-

de zero, o meio do mundo, pode tirar-se a incontornável 

fotografia histórica: com um pé no Hemisfério Sul e outro  

no Hemisfério Norte, uma experiência única no mundo  

das viagens. 

Guayaquil, vibrante e importante centro de comércio, 

Quenca, simultaneamente antiga e moderna e com uma 

gastronomia riquíssima, e Manta, conhecida pelo seu porto 

e pela indústria, são, para além de Quito, as principais cida-

des do país. Mas há outros lugares inesquecíveis que vale 

a pena visitar, espalhados pelos Andes, Costa, Amazónia e 

Galápagos. O Equador é um lugar único, onde se fundem 

todas as culturas, povos e paisagens da América Latina.

of the world, you can enjoy an unmistakeable and historic 

moment and have your photo taken with one foot in the 

southern hemisphere and one in the northern hemisphere 

– a unique experience in the world of travelling.

Guayaquil, vibrant and important trade centre, Cuenca, 

both old and modern and with fantastic food, and Manta, 

known for its port and for industry, are, in addition to Quito, 

the major cities of the country. But there are other unfor-

gettable places worth visiting, dotted across the Andes, 

along the coast, in the Amazon and on the Galapagos 

Islands. Ec dor is a unique place, where every Latin 

American culture, people and landscape comes together.  

OPINIÃO \\ OPINION

A desidratação é a doença que mais mata crianças com 

menos de um ano de idade no mundo, principalmente de-

vido a problemas intestinais. O verão é a época de eleição 

para correr o risco de sofrer uma desidratação. Muitas ho-

ras passadas na rua ou na praia, ao sol, sem ingestão ade-

quada de líquidos, podem desidratar uma criança ou um 

idoso. Até um adulto saudável deve ter alguns cuidados em 

manter-se hidratado.

Um dos grandes motivos e percursores da desidratação, 

principalmente em crianças e idosos, são os problemas 

digestivos e intestinais, que levam aos vómitos e diarreia. 

É muito importante repor os líquidos perdidos e em casos 

graves e persistentes deve pedir-se a consulta imediata de 

um médico.

Quando não é possível aceder a um serviço de saúde ou 

farmácia para se adquirir soro de hidratação oral, pode

fazer-se uma solução de soro caseiro, seguindo as dire-

trizes da UNICEF, que desenvolveu inclusive uma colher-

-medida para o fabrico caseiro deste soro pelas mães, 

principalmente nos países onde a diarreia mata muitas 

crianças todos os anos. Na falta desta colher-padrão, pode 

fazer soro caseiro com um litro de água mineral, duas co-

lheres de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. Este 

soro deve ser dado em pequenas quantidades, como uma 

colher de chá, de sobremesa ou sopa, dependendo da 

idade, frequentemente, como, por exemplo, de meia em 

meia hora.

Se suspeitar que alguém sofre de desidratação, pode tam-

bém recorrer a bebidas próprias para desportistas, as cha-

madas bebidas isotónicas, ricas em sais minerais.

Mantenha-se hidratado e crie o ritual de beber um copo de 

água logo ao acordar.

O Perigo Silencioso do Calor

Dehydration is the illness that kills more infants under 

the age of one in the world than any other, due primarily 

to intestinal disorders. The summer is the season in which 

people are most likely to run the risk of suffering from de-

hydration. Many hours outdoors or at the beach, in the sun, 

without taking any fluids, can dehydrate a child or an el-

derly person. Even a healthy adult should take some care 

to keep hydrated.

One of the main reasons and precursors for dehydration, 

primarily in children and the elderly, are digestive and in-

testinal problems, which lead to vomiting and diarrhoea. 

It is very important to replace lost liquids and in seri-

ous and persistent cases you should ask to be seen by a

doctor immediately.

When you cannot get to medical assistance or a chemist’s 

to get rehydration salts, you can make your own solution 

at home, following UNICEF directives, which has also de-

veloped a measuring spoon to help mothers to make this 

solution at home, mainly in countries where diarrhoea 

kills many children every year. If you don’t have this spe-

cial spoon, you can make rehydration solution by mixing 

two tablespoons of sugar and one teaspoon of salt into one 

litre of mineral water. This solution should be administered 

in small quantities, say a teaspoon full, or a dessert spoon 

or a tablespoon, depending on age, every half hour or so. 

If you think someone is suffering from dehydration, you 

can also use sport drinks, so-called isotonic drinks, which 

are rich in mineral salts.

Stay hydrated and stick to a morning ritual of drinking a 

glass of water as soon as you wake up.

The Silent Danger of Heat

+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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LION SANDS PRIVATE 
GAME LODGE

O Luxo pode ser Selvagem
Luxury can be Wild

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS  FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY LION SANDS GAME RESERVE

INSPIRING PLACES
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O sonho da selva africana, charmosa e selvagem, fica a 

490 quilómetros a Nordeste de Joanesburgo, na África do 

Sul. Para se chegar ao Lion Sands Private Game Lodge, si-

tuado na reserva privada com o mesmo nome, é necessário 

apanhar um avião charter que o transportará até ao coração 

da Natureza em estado puro. 

Situado nas margens do Rio Sabie, o mesmo que atraves-

sa o famoso Kruger Park, o Lion Sands Private Game Lodge 

é propriedade da família More há quatro gerações e nasceu 

primeiramente como apenas reserva, em 1933. A reserva 

continua a existir, mas nasceram entretanto cinco lodges, 

que bradam luxo e elegância.

The dream of the African wilderness, in all its wild charm, 

lies 490 kilometres northeast of Johannesburg, in South

Africa. To get to the Lion Sands Private Game Lodge, located 

in the private reserve of the same name, you need to take a 

charter flight to the very heart of nature in its purest form.

Stood on the banks of the Sabie River, the same river 

crossing the famous Kruger Park, the Lion Sands Private 

Game Lodge has been owned by the More family for four 

generations, and first appeared as merely a reserve in 1933. 

The reserve still exists, but in the meantime five lodges have 

cropped up that scream luxury and elegance.
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O Ivory Lodge é um dos mais recentes. As seis villas que o 

compõem gozam de uma piscina infinita sobre o Rio Sabie 

e de espreguiçadeiras que permitem observar os crocodilos 

que se vão passeando no rio, bem perto. 

O River Lodge é o mais antigo dos cinco. Com 20 luxuosas 

suítes situadas ao longo do rio, cada uma tem direito a um 

mordomo individual, que tratará de assegurar que os seus 

hóspedes não passam fome. 

Na verdade, no Lion Sands Private Game Lodge as refei-

ções são de três pratos, pre-

paradas com recurso a pro-

dutos sazonais e, sempre que 

possível, locais. Para aqueles 

que se preocupam com a li-

nha, mas não resistem às 

tentações da boca, o Lion 

Sands Private Game Lodge 

tem um ginásio e um spa com 

uma filosofia holística. 

Contudo, a verdadeira ex-

periência de luxo no Lion 

Sands Private Game Lodge 

está relacionada com o con-

tacto com a Natureza. Para além dos milhões de estrelas que 

se podem observar nos céus noturnos desta reserva, é possí-

vel ouvir e ver leões, elefantes e hipopótamos, receber a visita 

de pequenos e simpáticos macacos, e observar uma infinida-

de de pássaros. A confusão das cidades e as rotinas agitadas 

do dia a dia ficarão cada vez mais longe, à medida que nos for-

mos embrenhando por esta selva privada sul-africana. 

The Ivory Lodge is one of the latest. The six villas it fea-

tures enjoy an infinity pool overlooking the Sabie River and 

sun loungers that allow guests to watch the passing croco-

diles in the river, close by.

The River Lodge is the oldest of the five. With 20 luxurious 

suites stood along the river, each has its own butler, who will 

make sure his guests will hunger for nothing.

In fact, in the Lion Sands Private Game Lodge, the meals 

served have three courses, featuring seasonal produce, 

sourced locally whenever 

possible. For guests con-

cerned about their waistline, 

but unable to resist delicious 

temptation, the Lion Sands 

Private Game Lodge has a 

gym and a spa run to a holis-

tic philosophy.

However, the true luxury 

experience at the Lion Sands 

Private Game Lodge can be 

found in the contact guests 

experience with nature. In 

addition to millions of stars 

that can been gazed at in the night skies above this reserve, 

you can also see lions, elephants and hippos, enjoy visits 

from small and friendly monkeys, or watch an endless line-

up of birds. The confusion of city living and the hectic rou-

tine of everyday life disappear into the distant haze as you 

go deeper into this private South African wilderness.

Para além dos milhões de estrelas 
que se podem observar nos céus 

noturnos desta reserva, é possível 
ouvir e ver leões, elefantes e 

hipopótamos. \\ In addition to 
millions of stars that can been 

gazed at in the night skies above 
this reserve, you can also see lions, 

elephants and hippos.
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THALASSO DEL
FORTE SPA

Puro Relaxamento \\ Pure Relaxation
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©FORTE VILLAGE RESORT

HEALTH  WELLNESS
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There are places that find their way into our souls, 

thanks either to breathtaking scenery or to the time spent 

we spend in them. This is one such place.

It lies in the heart of Sardinia, Italy, lapped by the warm 

waters of the Mediterranean. The Forte Village Resort is a 

unique destination, a world apart in which everything has been 

designed to provide unrivalled luxury and pure relaxation.

The resort is home to the Thalasso del Forte Spa, one of 

the world’s most renowned spas and the founding centre 

for the Italian school of thalassotherapy. Its secret lies in 

the waters with exceptional therapeutic properties, which 

combine temperature, salinity and other characteristics 

Há lugares que nos ficam na alma, quer pelas paisagens 

avassaladoras, quer pelos momentos que neles passamos. 

Este é um lugar assim.

Fica no coração da Sardenha, Itália, aos pés das tépidas 

águas do Mediterrâneo. O Forte Village Resort é um destino 

único, um mundo à parte onde tudo foi pensado para pro-

porcionar um luxo incomparável e puro relaxamento.

Dele faz parte o Thalasso del Forte Spa, um dos mais 

conceituados do mundo e centro fundador da escola italia-

na de talassoterapia. O segredo são as águas com excecio-

nais propriedades terapêuticas, que combinam a tempera-

tura, salinidade e outras características como nenhumas 

Um dos mais conceituados spas do 
mundo e centro fundador da escola 
italiana de talassoterapia. \\ One of 

the world’s most renowned spas and 
the founding centre for the Italian 

school of thalassotherapy.

outras. E, claro, a conceituada equipa médica liderada por 

Angelo Cerina.

Envolto por um jardim tropical, o Thalasso del Forte Spa 

oferece um circuito de seis piscinas de água salgada, cada 

uma com diferentes temperaturas e diferentes concentra-

ções de sal, iniciando com uma piscina de alta salinidade, 

superior à do Mar Morto, e terminando com uma piscina 

circular, cuja temperatura a 25° C é fonte de energia. O cir-

cuito fica completo com a hidromassagem e jatos de água, 

like no others. And, of course, in the respected medical 

team headed by Angelo Cerina.

Surrounded by a tropical garden, the Thalasso del Forte 

Spa features a course of seawater pools, each at differ-

ent temperatures and containing varying saline con-

centrations, beginning with a pool with high saline den-

sity, greater than the Dead Sea, and ending with a circular 

pool, heated to just 25ºC to provide a source of energy. The 

course is completed with water massage and water jets, 
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que estimulam a etapa final da purificação e regeneração. 

Mas há uma vasta lista de tratamentos e massagens que 

fazem deste spa um dos mais completos: desde a terapia 

da lama, passando pelo shiatsu, aulas de ioga, osteopatia, 

quiropraxia, e terminando na excecional «Leg Clinic», com 

massagens e tratamentos específicos que visam restaurar 

a leveza e a flexibilidade.

Aqui, atinge-se o equilíbrio perfeito entre o corpo e a 

mente, e retêm-se memórias verdes e azuis, captadas nos 

jardins e no mar. Pelo meio, infindáveis matizes de mo-

mentos que se guardam para sempre…

which stimulate the final stage of purification and regen-

eration. Beyond the pools there is a long list of treatments 

and massages, making this spa one of the most compre-

hensive: from mud therapy, shiatsu or yoga lessons to os-

teopathy, chiropractics and the exceptional «Leg Clinic», 

with specific massages and treatments aimed at restoring 

lightness and flexibility.

The perfect balance between body and mind can be 

achieved here, green and blue memories stored, captured 

in the gardens and in the sea. And in between, a kaleido-

scope of moments to be kept for eternity...
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Hidratar é Essencial à Vida 
Keeping Hydrated is Essential for Life

PUB

HEALTH  WELLNESS

Todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, dependem 

da água para sobreviver. A água é o meio onde se dão todas 

as reações do organismo, é ela que mantém o sangue com 

a viscosidade correta, transporta os nutrientes e os pro-

dutos resultantes do metabolismo, interfere no funciona-

mento de todos os sistemas e órgãos, desde o coração ao 

cérebro, passando pelos músculos e pelos ossos, e regula a 

temperatura corporal.

Cerca de 60% do corpo humano é composto por água. É 

fácil perceber por que é tão importante beber água e fazer 

uma alimentação saudável, rica em frutas e legumes. A 

nossa hidratação não está dependente somente da água, 

mas também de outros tipos de líquidos e até de alimentos 

sólidos, que contêm água na sua composição. Por isso, os 

chás e infusões, as sopas, os sumos naturais, as frutas, le-

gumes e hortaliças, e até o peixe e a carne contribuem para 

fornecer água ao nosso organismo.

A água é essencial à vida e é tão importante que um ser 

humano consegue resistir algumas semanas sem comer, 

mas só sobrevive três dias sem beber. A água é de tal forma 

vital que a desidratação, antes de conduzir à morte, provo-

ca desequilíbrios profundos com sintomas bem definidos: 

pele, lábios e boca seca; diminuição de saliva e de lágrimas; 

cansaço mental e físico; cãibras musculares; vertigens; 

tonturas; perda de coordenação, de concentração e esta-

dos de confusão; problemas de regulação térmica do corpo, 

com estados febris e sensação de aumento da temperatu-

ra corporal; dores de cabeça; náuseas ou vómitos e distúr-

bios intestinais; e alterações visuais e auditivas.

Uma situação de desidratação prolongada e continuada 

compromete o funcionamento do coração, dos rins, do sis-

tema digestivo e respiratório. A falta de água no nosso cor-

po leva, entre outras coisas, a que o sangue se torne mais 

espesso, dificultando a irrigação dos órgãos e fazendo com 

que o organismo retire, em situação de emergência, água 

de tecidos para alimentar a corrente sanguínea. O plasma 

constitui cerca de 60% do volume sanguíneo, e os glóbulos 

vermelhos equivalem a 40%.

Our entire body, each of our organs, depend on water to 

survive. Water is the means through which every reaction 

takes place in the body; it is what keeps blood at the right 

viscosity, transports nutrients and products from the met-

abolic process, has a role in the functioning of every sys-

tem and organ, from the heart to the brain, from muscles to 

bones, and regulates body temperature. 

About 60% of the human body is composed of water. It is 

easy to see why it is so important to drink water and to have 

a healthy diet, rich in fruit and vegetables. Our hydration is 

dependent not only on water but also on other types of liq-

uids and solid foods that contain water. Therefore, teas and 

infusions, soups, fresh juices, fruit, vegetables and greens, 

and even fish and meat help supply water to our body. 

Water is essential to life and is so important that a hu-

man being can cope for a few weeks without eating, but 

can only survive three days without drinking. Water is 

so vital that dehydration, before leading to death, causes 

major imbalances with well-defined symptoms: dry skin, 

lips and mouth; reduction in saliva and tears; mental and 

physical fatigue; muscle cramps; dizziness; light-headed-

ness; loss of coordination, concentration and confusional 

states; problems with regulating body temperature, fever 

and feeling of increased body temperature; headaches; 

nausea or vomiting and intestinal disorders; and visual 

and hearing impairments. 

Continuous and prolonged dehydration compromises 

the proper functioning of the heart, kidneys, and the di-

gestive and respiratory systems. Not enough water in our 

body leads, among other things, to blood becoming thicker, 

hampering the irrigation of organs and causing the body, in 

an emergency situation, to take water out of tissues to feed 

the bloodstream. Plasma represents about 60% of blood 

volume and red blood cells represent 40%. 
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A SEDE E A DESIDRATAÇÃO

A sede é um dos mecanismos que o nosso corpo tem 

para regular a ingestão de água, mas nem sempre é um 

alerta dado a tempo. Não se deve esperar pela sede para 

beber. O nosso corpo está continuamente a perder água, 

através do suor, da respiração, da evaporação e da elimi-

nação natural de resíduos pelos rins e intestinos. Neste 

processo, perde-se também sódio, potássio e pequenas 

quantidades de cálcio e ferro, que conduzem a um desequi-

líbrio eletrolítico. No entanto, também na ingestão de água 

se deve evitar os excessos, mantendo um bom consumo, 

que corresponde a cerca de dois a três litros diários para um 

adulto de compleição mediana. O excesso de água também 

pode ser prejudicial, levando a uma eliminação exagerada 

de minerais e comprometendo o equilíbrio eletrolítico.

Em termos genéricos, a desidratação é um desequilíbrio 

de entrada e saída de água do organismo, que acontece 

quando a eliminação de água e sais minerais é superior 

àquela que entra. Portanto, a desidratação é a falta de água 

e sais minerais, causada por perdas anormais de líquidos, 

quer devidas a exercício intenso e continuado, quer pelo 

aumento da temperatura do ambiente, que por sua vez 

aumentam as perdas por respiração e transpiração, que é 

a eliminação de água através da pele, para baixar a tempe-

ratura corporal. Outra causa de perda de água no organis-

mo deve-se a uma alimentação rica em sal e em produtos 

tóxicos, exigindo o consumo por parte do organismo de 

uma maior quantidade de água para sua eliminação.

THIRST AND DEHYDRATION 

Thirst is one of the mechanisms that our body uses to 

regulate water intake, but the warning isn’t always given in 

time. You shouldn’t wait to feel thirsty before drinking. Our 

body is constantly losing water through sweat, breath-

ing, evaporation and the natural removal of waste by the 

kidneys and intestines. Sodium, potassium and small 

amounts of calcium and iron are all lost in this process, 

leading to an electrolyte imbalance. Nevertheless, you 

should also avoid excess when it comes to water intake, 

ensuring a good daily intake of around two to three litres 

for an average adult.

In generic terms, dehydration is an imbalance between 

intake and output of water in the body, which happens 

when the removal of water and mineral salts is greater 

than the amount taken in. Therefore, dehydration is the 

lack of water and mineral salts, caused by abnormal loss of 

liquids, whether due to intense and continued exercise, or 

to increase in temperature, which for its part increases loss 

through breathing and perspiration, which is the removal 

of water through the skin, to lower body temperature. An-

other cause of water loss in the body is due to a diet rich 

in salt and in toxic products, requiring the body to take in 

more water to remove them.

Even in a body that is already suffering from dehydra-

tion, the kidney continues to excrete a minimum amount 

of urine, to ensure toxic elements are removed from the 

body. At the same time, water loss continues to be high, 

through evaporation in terms of breathing and the skin. 

However, despite there being a sensation of quenching 

thirst straight after drinking water, its absorption and dis-

tribution takes longer, with hydration levels taking more 

than 30 minutes to recover after drinking. For this very 

reason, it is best to drink small amounts of water many 

times a day, to keep continuous hydration levels.

RISK GROUPS

There is no specific test to analyse hydration levels. The 

most common indicator is dryness of the mucosa, with 

the feeling of a dry mouth and throat, which triggers the 

thirst mechanism. Nevertheless, the thirst mechanism in 

children and the elderly is often unsettled: children’s phys-

iological mechanisms are not fully developed, and the el-

derly don’t feel thirsty as much, leading them therefore to 

«forget» to drink water.

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

Mesmo num corpo que já esteja a sofrer desidratação os 

rins continuam a excretar uma quantidade mínima de uri-

na, para garantir que as substâncias tóxicas sejam elimi-

nadas do organismo. Ao mesmo tempo, as perdas de água 

continuam a ser acentuadas pela evaporação ao nível da 

respiração e da pele. No entanto, apesar de haver uma sen-

sação de alívio de sede quase imediata depois de se beber 

água, a sua absorção e distribuição acontece mais lenta-

mente, demorando mais de meia hora após a ingestão de 

água a reposição da hidratação. Por isso mesmo, é prefe-

rível beber pouca quantidade de água várias vezes por dia, 

para manter um nível continuado de hidratação.

GRUPOS DE RISCO

Não existe nenhum teste específico que analise os ní-

veis de desidratação, e o indicador mais comum é a secura 

das mucosas, com a sensação de boca e garganta secas, 

que desencadeia o mecanismo da sede. Porém, as crianças 

e os idosos têm muitas vezes o mecanismo de sede des-

regulado: as crianças não têm os mecanismos fisiológi-

cos completamente desenvolvidos, e os idosos podem ter

menos sensação de sede, levando a que se «esqueçam» 

de beber água.

A quantidade de água presente no corpo humano alte-

ra-se e diminui com a idade. As crianças possuem uma 

maior quantidade de água no organismo, cerca de 70%, e, 

comparativamente, têm necessidades de água maiores do 

que os adultos. Curiosamente, a necessidade de água de 

uma mulher adulta é inferior à de um homem, na medi-

da em que o sexo feminino tem um percentual de gordura 

corporal superior. Por outro lado, as pessoas idosas apre-

sentam uma percentagem de água no organismo mais 

baixa, mas possuem também mecanismos de sede mais 

fracos, além de uma alimentação muitas vezes deficien-

te em ingredientes ricos em água, o que pode levar a que 

desidratem com mais facilidade. A regra mais simples para 

manter um adequado consumo de água é contabilizar cer-

ca de 35 mililitros de água por cada quilo de peso, ou seja, 

um pequeno cálice por cada quilo. Mas claro que quem diz 

água diz líquidos, que podem ser leite, sumos de frutas, 

néctares, chás e infusões. As restantes necessidades serão 

satisfeitas através da ingestão de alimentos sólidos.

As restantes necessidades serão satisfeitas através da 

ingestão de alimentos sólidos, pois tudo o que comemos 

tem água: os legumes, as frutas e até a carne ou o peixe 

têm água na sua composição.

The amount of water present in the human body chang-

es and reduces with age. Children have a greater amount 

of water in their body, around 70%, and in comparison, they 

have greater water requirements than adults. Curiously, an 

adult woman needs less water than an adult man, as the 

female sex has higher body fat percentage. On the other 

hand, elderly people have a lower percentage of water in 

the body, but also have weaker thirst mechanisms, in addi-

tion to a diet often lacking in water rich ingredients, which 

can lead to them becoming dehydrated more easily. The 

simplest rule for working out a suitable intake of water is 

to take 35 ml of water for every kilo you weigh, i.e. a liqueur 

glass full for every kilo. But of course by water we mean liq-

uids, which can be milk, fruit juices and nectars, teas and 

infusions. Other requirements will be satisfied through eat-

ing solid food, as everything we eat contains water: vegeta-

bles, fruit and even meat and fish contain water.
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NIKLAS
EKSTEDT

Do Fogo para a Mesa
From the Flames to the Tables

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE\\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 2 A 9 © PA JORGENSEN

Prodígio da gastronomia sueca, Niklas Ekstedt tinha ape-

nas 21 anos quando inaugurou o seu primeiro restaurante 

e, desde então, não parou de surpreender o mundo com 

a sua ousadia inquieta, que já lhe valeu diversos prémios, 

entre os quais uma estrela Michelin, atribuída em 2013 ao 

restaurante Ekstedt.

Nascido em 1978, foi nos métodos mais tradicionais de co-

zinhar que encontrou a sua inspiração: sempre ansioso por 

novos desafios, abdicou de qualquer fonte de eletricidade ou 

gás para cozinhar, recorrendo apenas à madeira em chamas 

como a sua única fonte de calor, uma abordagem inusitada, 

a antítese da culinária molecular, modernista ou futurista, 

que conduz os seus convidados, nas palavras do próprio, 

«numa viagem através da história da comida sueca».

A shining light in Swedish cooking, Niklas Ekstedt was only 

21 years old when he opened his first restaurant and ever 

since then he hasn’t stopped amazing the world with his 

restless daring, which has already earned him an array of 

awards, including a Michelin star, given to the Ekstedt res-

taurant in 2013.

Born in 1978, he found his inspiration in more traditional 

cooking methods: ever eager for new challenges, he relin-

quished all electricity and gas sources, using firewood as his 

only source of heat in an unusual approach, quite the oppo-

site of molecular, modernist or futurist cooking, which takes 

his guests, in his own words, «on a journey through the his-

tory of Swedish cooking».

SUPREME FLAVOURS
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Estava destinado a uma carreira como snowboarder 

profissional, mas uma lesão afastou-o do desporto e dire-

cionou-o para o mundo dos sabores. Tendo herdado do pai, 

também chef de cozinha, a curiosidade pela culinária, de-

pois de trabalhar com nomes como Alain Ducasse, Heston 

Blumenthal e Charlie Trotten, Niklas Ekstedt encontrou o 

sucesso imediato no Restaurang Niklas, em Helsingborg. 

O êxito do seu primeiro espaço impulsionou a abertura do 

Niklas i Viken, um restaurante de verão em Viken, uma pe-

quena vila à beira mar, e seis 

anos mais tarde, a ida para 

Estocolmo, onde abriu o res-

taurante 1900, hoje chama-

do Niklas.

Sempre em busca de novos 

desafios, foi numa viagem a 

San Sebastian, Espanha, ao 

deparar-se com um chef lo-

cal a fazer pratos requintados 

numa grelha, à maneira tradicional basca, que Niklas en-

controu o mote para o restaurante Ekstedt, inaugurado em 

2011. Depois de refletir sobre a forma como se cozinhava 

antes da influência das técnicas modernas, antes da ele-

tricidade e do gás, Niklas começou a encarar a comida nór-

dica como uma técnica. Foi nesse momento que decidiu 

construir uma réplica de uma cozinha escandinava antiga. 

He was destined for a career as a professional snow-

boarder, but an injury kept him away from the sport and 

steered him towards the world of flavours. Having inher-

ited an interest in food from his father, who was also a chef, 

and after stints with names such as Alain Ducasse, Heston 

Blumenthal and Charlie Trotten, Niklas Ekstedt enjoyed im-

mediate success in the Restaurant Nicklas, in Helsingborg. 

The success of his first venue spurred him on to open Niklas 

i Viken, a summer restaurant in Viken, a small seaside 

town, and six years later to 

go to Stockholm, where he 

opened the restaurant 1900, 

now called Niklas.

Always on the lookout for 

new challenges, it was on 

a trip to San Sebastian, in 

Spain, when he came across 

a local chef making sophis-

ticated dishes over a grill, in 

the traditional Basque style, that Niklas discovered the mot-

to for the Ekstedt restaurant, opened in 2011. After think-

ing about how things were cooked before the influence of 

modern techniques, before electricity or gas, Niklas began to 

consider Nordic food as a technique. It was at that moment 

that he decided to build a replica of an old

Scandinavian kitchen. «We built a kitchen that would have 

«Queria descobrir qual era o sabor 
da comida quando era cozinhada 

utilizando técnicas antigas» \\
«I wanted to discover what the 
flavour of food was when it was 
cooked using old techniques»
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«Construímos uma cozinha da forma como seria há 200 

anos», resume o chef, explicando que queria «descobrir 

qual era o sabor da comida quando era cozinhada utilizan-

do técnicas antigas suecas de cozinhar ao ar livre». Ven-

cedor de uma estrela Michelin em 2013, no Ekstedt, tudo, 

da lagosta fumada à rena cozida passando pelos waffles, 

é cozinhado sobre a magnífica fogueira do restaurante, no 

forno a lenha ou no fogão a lenha.

Inspirando-se sobretudo em receitas clássicas do seu 

país, o chef, juntamente com o chef Gustav Otterberg, 

apenas utiliza madeiras escandinavas, a fim de conferir à 

comida um caráter único, o sabor dos ingredientes mais 

frescos, sublimados pelo calor das chamas.  

existed 200 years ago», the chef says, explaining that he 

wanted to «discover what the flavour of food was when it 

was cooked using old Swedish techniques of open air cook-

ing». Winner of a Michelin star in 2013, for the Ekstedt, eve-

rything, from the smoked lobster or the roast reindeer, to the 

waffles, is cooked over the restaurant’s magnificent fire, in 

the wood oven, or on the wood burning stove.

Taking inspiration primarily in classic recipes from his 

country, the chef, together with chef Gustav Otterberg, only 

uses Scandinavian firewood, with the aim of giving the food 

a unique character, the flavour of the freshest of ingredients, 

perfected by the heat of the flames.

ALEXANDRE SILVA
Chef Executivo Bica do Sapato e Alexandre Silva no Mercado (Mercado da Ribeira)
Executive Chef at Bica do Sapato and Alexandre Silva no Mercado (Mercado da Ribeira)

OPINIÃO \\ OPINION

Trabalhei com um Chef que dizia «Fusion est Confusion», 

ouvi o mesmo de gastrónomos portugueses e grandes de-

fensores da cozinha regional portuguesa, chegam a dizer 

que a cozinha de fusão deixa por terra a nossa identidade 

gastronómica.

Haverá cozinha onde se identifique tanto a fusão de cultu-

ras e saberes, como a portuguesa?, acho que não. Um facto 

é que a cozinha foi muito influenciada por povos, produtos 

e técnicas, para lá da fronteira.

Para quem já se esqueceu, nós andámos para aí envol-

vidos num certo «movimento» a que chamámos «Des-

cobrimentos», atacámos alguns povos, fomos invadidos 

por outros, traçámos rotas comerciais por terra e por mar, 

inclusive existem outras gentes que falam a nossa língua. 

É perfeitamente normal e lógico que, durante todos estes 

anos, se fossem criando laços gastronómicos, adaptámo-

-nos a novas realidades, trocando produtos e técnicas de 

confeção, introduzindo novos ingredientes às receitas que 

já tínhamos e criando outras que faziam falta. Bom, é certo 

que já passou muito tempo, e nós teimamos em esquecer o 

passado e dizer que «não devemos mudar, porque faz par-

te da nossa tradição», mas também há quem diga que «a 

tradição já não é o que era», estas últimas, talvez pessoas 

muito parecidas com as que há uns séculos atrás aceita-

ram o bom que veio de fora, que souberam adaptar esses 

produtos a receitas que já existiam, e fizeram pratos como 

a Feijoada, que sem cominhos não era a mesma coisa, a ca-

beça de xara, que sem pimentas não era igual, a grande do-

çaria conventual, o que era ela sem açúcar? Sem Canela? 

Será que fomos os primeiros a colocar hortelã numa canja, 

ou vimos alguém do Norte de África a fazê-lo e repetimos 

o gesto?

Quem não gosta de uma boa cataplana? Utensílio estranho 

esse, diria mesmo que não tem origem portuguesa, mas 

até posso estar enganado, porque agora é como se fosse.

Já me ia esquecendo da batata!!! Portuguesa desde o pri-

meiro dia? Naaa...

Sofremos influências de toda a parte, olha a maionese no 

Bacalhau à Zé do Pipo.

Fusão é Confusão?

I once worked with a chef who said «Fusion est Confu-

sion»; I’ve heard the same from Portuguese gastronomes 

and great defenders of regional Portuguese cuisine, who 

even say that fusion cuisine is destroying our gastro- 

nomic identity.

Could there be any other cuisine in which you can iden-

tify as much fusion of cultures and knowhow as the 

Portuguese? I don’t think so. It is a fact that our cuisine 

has been greatly influenced by people, products and tech-

niques beyond our borders.

For anyone who has already forgotten, we were once in-

volved in a certain «movement» which we called «the 

Discoveries»; we attacked some people; we were invaded 

by others; we delineated trade routes over sea and over 

land; and there are also other people that speak our lan-

guage. It’s perfectly normal and logical that during these 

years, gastronomic ties were being forged, and that we 

were adapting to new realities, swapping products and 

food preparation techniques, introducing new ingredients 

to the recipes that we already had and creating others 

that were missing. Fine, a lot of time has passed, clearly, 

and we persist in forgetting the past and saying that «we 

shouldn’t change, because it is part of our tradition», but 

maybe there are also those who say that «tradition is no 

longer what it was». These people are perhaps very simi-

lar to those who centuries ago accepted good things that 

arrived from abroad, who knew how to adapt these prod-

ucts to existing recipes, and who made dishes such as 

Feijoada, which without cumin would not be the same 

thing, or cabeça de xara, which without pepper wouldn’t 

be as good, and what would Portugal’s great doçaria con-

ventual sweets and cakes be without sugar? Without 

cinnamon? Could we have been the first to place mint in 

a broth, or did someone come from North Africa and do 

it, and we repeated the act? Who doesn’t enjoy catapla-

na? This rice, fish and shellfish dish, the strange cooking 

utensil of which I would say isn’t of Portuguese origin. But 

I could be wrong, because now it’s as if it were. I almost 

forgot about the potato!!!! Portuguese from day one? No...

We have been influenced from every direction – just 

look at the mayonnaise in Bacalhau à Zé do Pipo.

Is Fusion Confusion?
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SUPREME FLAVOURS

RESTAURANTE
PEDRO LEMOS

Gastronomia Intimista
Cosy Cooking

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE  \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY  1, 2, 3, 4 ©FERNANDO PENDÃO; 5, 6 ©RESTAURANTE PEDRO LEMOS 
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Driven by the desire to «present something entirely 

different», where he provides «a top gastronomic expe-

rience» to his guests, chef Pedro Lemos opened the res-

taurant bearing his name in the city of Oporto five years 

ago. Having spent time at the Pestana Palace and having 

conquered Relais&Chateaux distinction at the Quinta da 

Romaneira, the chef chose the area of Foz Velha in which 

to set up the Restaurante Pedro Lemos, where he presents 

unforgettable, sophisticated dishes.

In a cosy setting, perfect as much for meals for two as for 

work lunches and get-togethers, your attention is only tak-

en from the flavours to appreciate the simple and welcom-

ing décor of the eatery. In peace and privacy, you should 

discover chef Pedro Lemos’ creations at two different 

Impulsionado pelo desejo de «apresentar uma propos-

ta diferenciadora», onde proporcionasse «uma experiên-

cia gastronómica de topo» aos seus clientes, o chef Pedro 

Lemos inaugurou, há cinco anos, na cidade do Porto o seu 

restaurante homónimo. Após passar pelo Pestana Palace 

e de conquistar, na Quinta da Romaneira, a distinção 

Relais&Chateaux, o chef escolheu a zona da Foz Velha 

para acolher o Restaurante Pedro Lemos, onde apresenta 

inesquecíveis pratos requintados.

Num ambiente intimista, adequado tanto para refeições a 

dois como para almoços de trabalho ou convívios em grupo, 

as atenções apenas são desviadas dos sabores para apre-

ciar a decoração sóbria e acolhedora do espaço. Com tran-

quilidade e privacidade, sugere-se descobrir as criações 

do chef Pedro Lemos em dois tempos: ao jantar, onde os 

três, cinco ou sete pratos do menu degustação estão em 

permanente mutação, variando em função dos produtos 

da estação, e ao almoço, onde o menu executivo recorda 

pratos emblemáticos do restaurante.

Apostando sempre numa «cozinha de mercado», as-

sente na «qualidade dos produtos e no respeito pela téc-

nica», o chef preocupa-se minuciosamente com a seleção 

dos fornecedores e em utilizar unicamente produtos fres-

cos, locais e da estação. Confessando que cozinha «para 

ser e fazer os outros felizes», Pedro Lemos garante que a 

sua função e da restante equipa do restaurante é trabalhar 

os produtos «de forma a respeitar ao máximo os sabores e 

a alcançar a harmonização perfeita entre todos os compo-

nentes de cada prato». 

times: for dinner, where the three, five or seven-dish tast-

ing menus are continually changing, varying according to 

the season; or for lunch, where the executive menu recalls 

the restaurant’s emblematic dishes.

Always focusing on a «market style cooking», based 

on the «quality of products and on respect for technique», 

the chef takes utmost care when choosing his suppliers 

and only uses fresh, local and seasonal produce. Admit-

ting that he cooks «to be and make others happy», Pedro  

Lemos ensures us that his purpose and that of the rest of 

the restaurant team, is to prepare the products «so as to 

fully respect the flavours and achieve the perfect harmony 

between every component of every dish».
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CHRISTIAN LOUBOUTIN

Depois de, há 20 anos, se inspirar numa pincelada de 

verniz vermelho para criar a assinatura inconfundível dos 

seus sapatos, a sola vermelha, Christian Louboutin apre-

senta a sua primeira coleção de vernizes.  Rouge Louboutin 

é a primeira tonalidade desvendada, um vermelho vivo 

que transporta para as unhas a elegância das solas dos 

luxuosos sapatos. A sofisticação prolonga-se até ao frasco, 

cuja tampa vertiginosa remete para o salto de 20,5 cm do 

modelo Ballerina Ultima, o mais alto desenhado pelo fa-

moso designer.  Depois de Rouge Louboutin seguem-se 30 

tons divididos em três famílias cromáticas – Nudes, Noirs 

e Pops – e o kit de tratamento que inclui Loubi Primer e 

Loubi Gloss. 

Para complementar um look profissional ou dar um to-

que especial num outfit mais elegante, a Porsche Design 

sugere a TwinBag Mini, cujo formato e design se inspiram 

na TwinBag, a primeira carteira de senhora lançada pela 

marca de luxo. A nova versão, ligeiramente menor, combi-

na, tal como o modelo original, elegância simples com be-

leza intemporal, podendo ser usada como carteira de mão 

ou sobre o ombro, o que lhe confere uma útil polivalência.

Cuidadosamente costurada à mão, a TwinBag Mini está 

disponível em preto com detalhes dourados; laranja com 

pormenores em ouro rosa; bege com acessórios prateados 

e vermelho com pormenores dourados

After taking inspiration 20 years ago from a bottle of red 

nail varnish to create his unmistakable signature red-

bottoms, Christian Louboutin presents his first range of 

nail varnishes. Rouge Louboutin is the first shade to be re-

vealed, a bright red that brings the elegance of his luxury 

shoe soles to your nails. Sophistication continues in the 

bottle, whose tall cap recalls the 20.5-cm stiletto of the 

Ballerina Ultima, the tallest shoe created by the designer 

thus far. After Rouge Louboutin there are 30 further shades 

divided into three colour families – Nudes, Noirs and 

Pops – and the treatment kit featuring Loubi Primer and  

Loubi Gloss.

To complement a professional look or add a special touch to 

a more elegant outfit, Porsche Design suggests the TwinBag 

Mini, with its format and design inspired by the TwinBag, the 

first lady’s handbag launched by the luxury brand.Just as 

the original version, the new, slightly smaller bag combines 

simple elegance with timeless beauty, and can be used as 

a clutch or shoulder bag, ensuring its appealing flexibil-

ity. Carefully hand stitched, the TwinBag Mini is available 

in black with gold detailing; orange with pink gold details; 

beige with silver accents; and red with gold highlights.

PORSCHE DESIGN

\\SEXTO SENTIDO
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JIMMY CHOO

Este outono-inverno, os óculos Estelle são apresentados 

em edição especial, com novas proporções e desenho re-

pensado.  Os óculos Jimmy Choo, em formato eyecat, com 

armação metálica de cortes angulares e volumes curva-

dos, estão disponíveis em preto brilhante com detalhes em 

ouro rosa e renda de cristal; castanho claro mate com de-

talhes de renda neutra; e azul com detalhes em ouro rosa e 

renda azul. As lentes são em tonalidades dégradé ou espe-

lhadas. O efeito bordado de renda, impresso em acetato na 

armação, está também presente no estojo que acompanha 

esta edição especial, disponível a partir de outubro. 

This autumn-winter, the Estelle sunglasses come in a spe-

cial edition, boasting new proportions and rethought de-

sign. The Jimmy Choo glasses, with their ‘eyecat’ format, 

angular metal frame and curved volumes, are available 

in glossy black with pink gold and crystal lace; matt light 

brown with details in neutral lace; and blue with details in 

pink gold and blue lace. The lenses come in degradé or mir-

rored finish.  The lace effect printed in acetate on the frame 

can also be found on the case that comes with this special 

edition, available as of October. 

ZENITH

Dedicando-se há cerca de 150 anos a brindar as mulheres 

com relógios intemporais, a Zenith apresenta em 2014 três 

novas versões do Star 33 MM.  O elegante relógio está agora 

disponível em três novas interpretações: um sóbrio modelo 

para o dia – com mostrador em madrepérola branca engas-

tado com 12 índices em diamantes de lapidação brilhante 

e sublinhado por um anel de 72 diamantes VVS do mesmo 

tamanho –, e outro para a noite, que se distingue pelo aro 

engastado com 104 diamantes VVS de lapidação brilhante 

e fecho com 42 diamantes da mesma qualidade e tamanho. 

Em momentos de gala, a escolha deve ser a espetacular ter-

ceira versão, com caixa, aro, mostrador e fivela com fuzilhão 

totalmente engastados com 765 diamantes. 

Dedicated for some 150 years to treating women to elegant 

watches, in 2014 Zenith presents three new versions of the 

Star 33 MM. The stylish watch is now available in three 

new interpretations: a simple model for day wear – with 

a mother-of-pearl dial set with 12 brilliant-cut diamond 

hour markers and highlighted by an inner bezel ring fea-

turing 72 VVS diamonds of the same size –; and another 

for evening wear, which stands out for its bezel set with 

104 brilliant-cut VVS diamonds, and a buckle set with 42 

diamonds of the same quality and size. When it comes to 

gala moments, the spectacular third version is the right 

choice, with its case, bezel, dial and pin buckle entirely set 

with 765 diamonds.
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Misturado pela perfumista Daniela Andrier sob a dire-

ção criativa de Miuccia Prada, o novo Prada Candy Florale 

nasce do conceito imaginário da flor perfeita, uma flor so-

fisticada, diferente de todas as que existem. Originando 

uma viagem olfativa em redor do universo, o Prada Candy 

Florale teve o branco puro do Cosmos como ponto de par-

tida, mas transformou-se até ao final do percurso numa 

flor sensual e exuberante, resultante de uma estimulante 

mistura de notas florais. Fresco e feminino, o frasco que 

envolve a fragrância é um reflexo do aroma que protege, 

uma moldura repleta de vitalidade e doçura. 

Mixed by perfumer Daniela Andrier under the creative 

direction of Miuccia Prada, the new Prada Candy Florale 

comes from the imaginary concept of the perfect flower, 

a sophisticated flower, unlike any other. Giving rise to an 

olfactory journey around the universe, the Prada Candy 

Florale set off from the pure white of the cosmos, before 

being transformed by the end of the journey into a sensual 

and exuberant flower, resulting from the stimulating blend 

of floral notes. Fresh and feminine, the bottle storing the 

fragrance is a reflection of the aroma it protects, a frame 

filled with life and sweetness.

Prestando tributo a um dos ícones da elegância do sécu-

lo XX, a Montblanc apresenta a Edição Especial Princess 

Grace de Monaco Ivory Colour, a mais recente adição à 

Montblanc Collection Princesse Grace de Monaco, lançada 

em 2011.  A tampa desta edição especial lembra o decote 

do vestido preto que Grace Kelly tinha vestido numa das 

suas mais famosas fotografias, em que estava de pé atrás 

de uma cortina. As rosas, flores favoritas da princesa, ins-

piraram o topázio cor de rosa do clip, cujo corte que se as-

semelha a uma pétala

Paying tribute to one of the style icons of the 20th century, 

Montblanc presents the Princesse Grace de Monaco Ivory 

Colour Special Edition, the latest addition to the Montblanc 

Princesse Grace de Monaco Collection, launched in 2011. 

The cap of this special edition recalls the neckline of the 

black dress worn by Grace Kelly in one of her most famous 

photographs, in which she pulls apart a pair of curtains. 

Roses, the princess’s favourite flowers, inspired the pink 

topaz on the clip, cut to resemble a petal.   

PRADA

MONTBLANC
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JOANA
MARRECAS

Chapelaria com Design Único
Headwear with Unique Design

LUXURY  STYLE

TEXTO TEXT SÓNIA GOMES COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ANDRÉ SANTOS

Há três anos que a sua paixão antiga por chapéus passou a 

ser um compromisso sério, quando lançou a marca Joana 

Marrecas Couture Millinery Design. Impulsionada pelos pe-

didos sucessivos de amigas para fazer chapéus, turbantes, 

fitas, bandoletes e toucados, Joana Marrecas (licenciada em 

Economia) dedicou-se a criar acessórios únicos de chape-

laria. Fez formação na Millinery Design no London College 

of Fashion, e continua a aprender com a designer colabora-

dora da British Fashion House, de Vivienne Westwood. Este 

ano, marcou presença com 20 chapéus da sua autoria na 

pista da corrida de cavalos inglesa Royal Ascot, conhecida 

como a montra da chapelaria mundial. A trabalhar entre 

Lisboa e Londres, conta já com clientes de todo o mundo. 

Three years have passed since her long-held passion for 

hats became a serious commitment, when she launched 

the brand Joana Marrecas Couture Millinery Design. 

Spurred on by successive requests from friends to make 

hats, turbans, ribbons, headbands and headdresses, 

Joana Marrecas (an economics graduate) has dedicated 

herself to creating unique millinery accessories. She took 

Millinery Design at the London College of Fashion and 

continues to learn from the designer collaborating with 

British fashion house Vivienne Westwood. This year she 

made her mark with 20 of her designs appearing at Royal 

Ascot, known as the world showcase for millinery. Work-

ing between Lisbon and London, she already has cus-

tomers from around the globe.
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Busca inspiração para as suas criações «em tudo e em 

nada» e muitas vezes adormece a pensar em chapéus e 

acorda com um já idealizado, que depois acaba por fazer. 

«Vou logo para o atelier à procura de materiais», conta 

Joana Marrecas, para explicar que «o processo é muito es-

pontâneo e vibrante». A designer tem sempre uma coleção 

permanente que cria livremente para apresentar às clien-

tes, consoante a estação do ano, até porque, nota «a grande 

maioria não tem uma ideia 

específica do que quer». O 

seu papel passa, antes de 

mais, por perceber com que 

tipo de acessório é que a 

pessoa se sente confortável, 

para a seguir poder ir ao en-

contro do que esta pretende. 

Até o acessório chegar à ca-

beça da cliente, o ponto de 

partida é quase sempre uma 

conversa por telefone, na qual pede para lhe fornecer (via 

e-mail ou presencialmente) a fotografia com o vestido no 

intuito de perceber o estilo pessoal, em que ocasião preten-

de usar e qual a sua expectativa. Das duas, uma: ou há algo 

que encanta logo a pessoa no leque de peças que disponi-

biliza, ou então esta faz um artigo específico de acordo com 

She finds her inspiration for her creations «in every-

thing and in nothing» and often she falls asleep think-

ing about hats and wakes us with one already designed, 

which she then ends up making. «I go straight to the stu-

dio, looking for materials», says Joana Marrecas, before 

explaining that «the process is very spontaneous and vi-

brant». The designer always has a permanent collection 

that she creates to present to her customers, according 

to the season of the year, 

and because, she notes, 

«the vast majority have no 

specific idea of what they 

want». Above all else, her 

role involves understand-

ing what kind of headwear 

the person feels comfort-

able with, to then be able 

to meet with their require-

ments. Before the acces-

sory reaches the customer’s head, the starting point is 

almost always a phone conversation, in which she asks 

to be shown (by email or in person) an image of the dress, 

so as to get a sense of their personal style, what occasion 

it is going to be worn at, and what expectations they have. 

The outcome is one or the other: either there is some-

o vestido: «Se tiver um corte mais simples e padrão neutro, 

posso brincar mais com os acessórios e ser mais arrojada. 

Se for um vestido mais colorido e elaborado nos detalhes, 

então posso fazer um chapéu num tom mais neutro para 

contrabalançar ou até desenhar um acessório à medida 

que joga com os elementos do vestido, e assim faz uma 

ligação perfeita com o acessório», explica a autora destes 

artigos tão versáteis ao ponto de poderem ser utilizados de 

várias formas e em diversas ocasiões. 

Joana Marrecas apresenta sempre um portfólio dos seus 

artigos e começa por fazer uma pré-seleção de acordo com 

o que a cliente lhe transmite. Quando a cliente não gosta de 

nenhum dos modelos que mostra, nesse caso elabora vá-

rios desenhos até ir ao encontro do que deseja. 

E como o trabalho de cada peça é feito tão só pelas suas 

mãos de fada, o tempo de execução pode ir de duas sema-

nas a um mês, dependendo do modelo. Este processo inclui 

a moldagem da base, secagem, aplicação de colas, estira-

mento com bases especiais, pormenorização e acabamen-

to. Só então o acessório está pronto para a prova final. 

A designer admite que é com paixão que cria os seus 

acessórios de chapelaria e nota que esse entusiasmo acaba 

thing that grabs the person immediately in the range of 

pieces she has, or she makes a specific item to match the 

dress: «If it has a simple cut and a neutral pattern, I can 

play more with the accessories and be more daring. If it 

is a more colourful dress with elaborate details, then I can 

make a hat in a more neutral colour to counterbalance 

it, or I can also design a one-off, that interacts with the 

parts of the dress, and thus create a perfect connection 

with the hat», explains the designer of these items that 

are versatile enough to be used in a variety of ways and 

on varying occasions. 

Joana Marrecas always presents a portfolio of her work 

and begins by making a pre-selection to match what the 

customer has told her. When the customer does not like 

any of the models she shows them, she then develops 

several designs until the customer’s desires are met. 

And as each piece is only made by her talented hands, 

the time to create a hat can last anything from two weeks 

to a month. This process involves moulding the base, dry-

ing, applying glue, stretching with special bases, adding 

the details and finishing it off. Only then is the headwear 

ready for the final fitting.

«Sempre senti que os chapéus 
têm o poder de nos transformar 
e permitem-nos ir além de nós 

próprias» \\ «I have always felt that 
hats have the power to transform us 
and enable us to exceed ourselves»
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Intenso e sedutor, o conhaque Deau Black nasce de um 

blend de conhaques Grande Champagne e Petite Cham-

pagne, sendo inicialmente envelhecido em barricas novas 

e depois maturado em barricas mais antigas e menos gen-

erosas em taninos.

O aromático Deau Black, que herdou o seu nome do copo 

negro utilizado pelos provadores profissionais durante 

as provas cegas, é denso e rico em sabores que perdur-

am, como ameixas secas e frutos em conserva, e pode 

ser apreciado puro ou acompanhado de sumos de frutos 

exóticos, água tónica ou refrigerantes.

DEAU COGNAC

\\QUINTESSENCE

Intense and seductive, Deau Black cognac comes from a 

blend of Grande Champagne and Petite Champagne co-

gnacs, and is initially aged in new casks and then in older 

casks that are less generous in tannins. 

The aromatic Deau Black, which gets its name from the 

black glass used by the professional tasters during blind 

tasting sessions, is dense and rich in lasting flavours, such 

as prunes and preserved fruit, and can be enjoyed on its 

own or with exotic fruit juices, tonic water or soft drinks.
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por passar também para a cliente. «Adoro ver a reação 

quando experimenta o que fiz!», admite. «Sinto que o meu 

trabalho só está bem feito se a pessoa ficar apaixonada 

pelo acessório e se sentir confortável com ele», e confessa 

que não consegue fazer uma peça com a qual não se sente 

realizada. Mais, nota, que cada artigo que desenha acaba 

por se refletir na expressão da pessoa que o adquire e tam-

bém no sentido de humor que esta tem consigo própria. «O 

chapéu é mesmo um artigo muito especial que acaba por 

criar um laço emocional, por um lado porque marca uma 

ocasião e por outro porque não é uma peça banal». Joana 

Marrecas acredita que a isso se deve o facto de ser um 

acessório muito feminino, que embeleza uma mulher sem 

esta ter de recorrer a outros acessórios. «Sempre senti que 

os chapéus têm o poder de nos transformar e permitem-

-nos ir além de nós próprias», diz, considerando que estes 

acabam «por ser uma extensão da nossa personalidade».

The designer confesses that she creates her headwear 

with passion and notes that this enthusiasm ends up be-

ing passed onto the customer. «I love seeing their reac-

tion when they try on what I’ve made!» she admits. «I 

feel that my work has only be done well if the person falls 

in love with the hat and if they feel comfortable with it», 

she reveals, confessing that she is unable to make a piece 

that she doesn’t feel fulfilled with. But, she notes, each 

item she designs ends up being reflected in the expres-

sion of the person who admires it and also in the sense 

of humour that they have themselves. «The hat is really 

a very special item, which ends up forming an emotional 

bond; on the one hand because it marks an occasion, and 

on the other because it’s not an everyday item». Joana 

Marrecas believes that this is due to the fact that it is a 

very feminine accessory, which embellishes a woman 

without her having to use other accessories. «I have al-

ways felt that hats have the power to transform us and 

enable us to exceed ourselves», she says, while believing 

that hats end up «being an extension of our personality». 
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Handcrafted in Italy, the leather bags in the Mayfair collec-

tion stick very closely to the high quality standards set by 

Giovanni Beruccio. Born from a sublime combination be-

tween British design and Italian style, the luxury collection 

features a range of limited edition men’s bags. Each piece 

in this selection of briefcases, travel bags and messenger 

bags will, thanks the exceptional quality of the leather 

used by Giovanni Beruccio, soften and improve with use, 

becoming increasingly unique and inimitable.

Confecionadas artesanalmente em Itália, as bolsas de 

couro da coleção Mayfair seguem à risca os elevados 

padrões de qualidade da Giovanni Beruccio. Nascida de 

uma sublime combinação entre design britânico e estilo 

italiano, a luxuosa coleção é composta por uma série de 

edição limitada de bolsas masculinas. Cada peça desta 

seleção de pastas, malas de viagens e pastas mensageiro 

irá, graças à qualidade excecional do couro utilizado pela 

Giovanni Beruccio, amaciar e melhorar com o uso, tornan-

do-se cada vez mais única e inimitável.

© www.beruccio.com

GIOVANNI BERUCCIO
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A técnica paillonné de aplicação de esmalte, utilizada com 

distinção pelos artesãos da Jaquet Droz desde o século 

XVIII, é a estrela de três novos relógios exclusivos, cada um 

limitado a uma edição de oito unidades.

Os mostradores dos três modelos – um Petite Heure Minute 

de 39 mm, um relógio de bolso com 50 mm e o Grande 

Seconde de 43 mm – prestam assim tributo a esta técnica 

aperfeiçoada ao longo de três séculos. O motivo, uma com-

binação de azul e dourado, mesclados com infinita deli-

cadeza, repensa formas circulares para evocar a temática 

floral característica da Jaquet Droz.

The paillonné enamel application technique, used with 

distinction by the craftsmen at Jaquet Droz since the 

18th century, is the star attraction of three new exclusive 

watches, each in a limited edition of eight units. 

The dial of the three models – the 39 mm Petite Heure 

Minute, the 50 mm pocket watch and the 43 mm Grande 

Seconde – thus pays tribute to this technique perfected 

over three centuries. The motif, a combination of blue 

and gold, blended with infinite delicacy, rethinks circular 

shapes to bring to mind the characteristic floral theme of 

Jaquet Droz.

JAQUET DROZ 
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ROLLS ROYCE
WATERSPEED
COLLECTION

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©ROLLS-ROYCE MOTOR CARS

Banhado a Azul \\ Bathed in Blue 

LUXURY  STYLE

Celebrating the inspiring bravado of Sir Malcolm Campbell, 

world speed record holder on land and water in the 1920s and 

1930s, Rolls-Royce has created the Waterspeed Collection, a 

limited edition of 35 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupés.

Decorated with an array of sophisticated details that 

recall Sir Malcolm’s ambitious feats, the exclusive edition 

has been painted in Maggiore Blue, a colour whose name 

refers to Lake Maggiore, where, in 1937, the record holder 

reached a speed of around 203 km/h in his Bluebird K3 

boat powered by a Rolls-Royce engine. The predominance 

of blue continues in exterior details, such as the polished 

alloy wheels, and the interior, such as the steering wheel 

and instrument panel, and even under the bonnet, and the 

V12 engine, which, coated in Maggiore Blue, promises ac-

celeration of 0 to 100 km/h in 5.8 seconds and a top speed 

of 240 km/h. 
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Celebrando a audácia inspiradora de Sir Malcolm Campbell, 

recordista de velocidade em terra e mar nos anos 1920 e 

1930, a Rolls-Royce criou a Waterspeed Collection, uma sé-

rie limitada de 35 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupés.

Decorada com diversos detalhes requintados que lem-

bram os feitos arrojados de Sir Malcolm, a exclusiva edição 

foi pintada em Azul Maggiore, cor cujo nome remete para o 

lago Maggiore, onde o recordista atingiu, em 1937, um veloci-

dade de cerca de 203 km/h com um barco Bluebird K3 equi-

pado com um motor Rolls-Royce. A predominância do azul 

estende-se aos detalhes exteriores, como as jantes polidas, 

e interiores, como o volante e o painel de instrumentos, pro-

longando-se mesmo até ao motor V12 que, envolto em Azul 

Maggiore, permite ir dos 0 aos 100 km/h em 5,8 segundos e 

atingir uma velocidade máxima de 240 km/h. 
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LUXURY  STYLE

LÜRSSEN SOLANDGE
Ouro Sobre Azul \\ Gold on Blue

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY © KLAUS JORDAN
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De linhas elegantes, sublimadas pelo seu casco azul-

-escuro, o Solandge, da Lürssen Yachts, é o resultado da 

vasta experiência de uma equipa de engenharia, aliada 

ao surpreendente design exterior, conseguido pela Espen 

Oeino Design, e interior, da responsabilidade da Rodriguez  

Interiors. O objetivo, largamente superado, era obter um 

iate de elevada performance, simetria visual e proporcio-

nar luxo e conforto a hóspedes e tripulação.

A Espen Oeino conferiu ao Solandge proporções verda-

deiramente harmoniosas, com 85,10 m de comprimento 

e um feixe de 13,80 m, que podem acolher dois proprietá-

rios, 12 hóspedes e 29 tripulantes. Por sua vez, a Rodriguez 

Interiors dotou-o de elementos clássicos e contemporâ-

neos, numa combinação única de materiais raros e mar-

cantes. A «Árvore da vida», na entrada principal, – uma 

escultura dourada, com 16 metros e mais de 1200 pontos 

de luz –, a impressionante escadaria, rodeada por um anti-

go espelho veneziano, e os três lustres, no salão principal, 

With its elegant lines, highlighted by its dark blue hull, 

the Solandge, from Lürssen Yachts, results from the vast 

experience of an engineering team, combined with stun-

ning exterior design, created by Espen Oeino Design, and 

interior design, developed by Rodriguez Interiors. The aim, 

now greatly surpassed, was to produce a high performance 

yacht of visual symmetry and to provide guests and crew 

with luxury and comfort.

Espen Oeino has endowed the Solandge with truly 

harmonious proportions, at 85.1 metres long and a beam 

of 13.8 metres, which can accommodate two owners, 12 

guests and 29 crew members. For its part, Rodriguez In-

teriors has given it classic and contemporary elements, in 

a unique combination of rare and striking materials. The 

«Tree of Life», in the main entrance, - a gilded sculpture, 

16 metres long and featuring 1200 lights -, the impres-

sive staircase, surrounded by an antique Venetian mirror, 

and the three chandeliers in the main lounge, made with 
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feitos com pedras semipreciosas, madre pérola e folhas de 

ouro, etc., são apenas alguns detalhes que exibem magni-

ficência. Pode mesmo afirmar-se que todos os elementos 

deste iate evidenciam elegância e glamour, seja na área de 

hóspedes, na dos proprietários, na da tripulação, nos escri-

tórios, no ginásio, spa, piscina, nos conveses, decks, etc.

Ametista, mel, roxos e púrpuras, ónix, madeiras nobres, 

bronze e muito, muito ouro, rasgam requintadamente os 

mares azuis. O Solandge é ouro sobre azul e representa a 

última novidade na navegação de luxo.

semiprecious stones, mother-of-pearl and gold leaf, etc., 

are just some of the magnificent detailing of this craft. You 

can even say that every part of this yacht expresses ele-

gance and glamour, whether in guest areas, in the owners’ 

quarters, in the crew section, in the offices, in the gym, spa, 

swimming pool, on the decks, etc.

Amethyst, honey, purples and lilacs, onyx, fine woods, 

bronze and a great deal of gold, sophisticatedly cut through 

the blue waters. The Solandge is gold on blue and repre-

sents the very latest in luxury sailing.
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Desenvolvido pela Pilatus Aircraft, empresa suíça que 

produz e comercializa aeronaves desde 1939, o PC-24 

apresenta pela primeira vez os valores tradicionais da 

versatilidade, eficiência e precisão suíças reunidos num 

jato executivo. A capacidade de usar pistas muito curtas 

e o facto de possuir uma cabine que pode ser configurada 

segundo as necessidades, entre outros atributos, fazem 

desta aeronave um jato super versátil.

O PC-24 atinge uma velocidade máxima de aproxi-

madamente 425 nós (787 km/h), sendo que o alcance 

máximo com quatro passageiros é de 3.610 km. O PC-24 

é alimentado por duas turbinas Williams FJ44-4A, e o 

sistema Advanced Cockpit Environment (ACE ™) é um 

conceito completamente novo da Pilatus, cuja missão é 

inovar e gerar eficiência tecnológica

Developed by Pilatus Aircraft, the Swiss company pro-

ducing and selling aircraft since 1939, the PC-24 presents, 

for the first time, the traditional values of Swiss versatil-

ity, efficiency and precision combined in a business jet. Its 

ability to use very short runways and the fact that its cabin 

can be configured to suit requirements, among other at-

tributes, makes this aircraft a highly versatile jet.

The PC-24 can reach a top speed of 425 knots (787 km/s) 

and with four passengers boasts a maximum range of 3610 

km. The PC-24 is powered by a pair of Williams FJ44-4A 

engines, and the Advanced Cockpit Environment (ACE™) 

system is an entirely new concept from Pilatus, whose 

mission is to innovate and create technological efficiency. 

Jato Super Versátil \\ Highly Versatile Jet

PILATUS PC-24
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PILATUS AIRCRAFT LTD

LUXURY  STYLE



CASA DEL 
ACANTILADO

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIEGO OPAZO 

A Paisagem Como Protagonista 
Landscape in the Spotlight

LUXURY  STYLE
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Aninhada nos rochedos agrestes de Calpe, Alicante, a 

Casa del Acantilado debruça-se corajosamente sobre o 

Mediterrâneo, incitando a uma constante relação de proxi-

midade e interação com as águas cálidas do mar. 

Projetada pela equipa da Fran Silvestre Arquitectos, a 

residência contemporânea parece suspensa no ar, como 

se preparada para descer a encosta e caminhar sobre a 

água. Este efeito deve-se, em parte, ao facto de o gabinete 

Nestled within the rugged rocks of Calpe, Alicante, 

the Casa del Acantilado is perched bravely above the 

Mediterranean, prompting a constant relationship of prox-

imity and interaction with the warm waters of the sea.

Designed by the team at Fran Silvestre Arquitectos, the 

contemporary residence seems to float in the air, as is 

ready to head down the slope and walk across the water. 

This effect is due, in part, to the fact that the Spanish studio 

espanhol ter optado por respeitar o perfil natural do terre-

no, adaptando elegantemente o projeto aos contornos da 

falésia que o acolhe e obedecendo ao traçado da montanha. 

Dada a inclinação acentuada do lote e a intenção de fa-

zer o mínimo de terraplanagem possível, a Fran Silvestre 

Arquitectos optou por erguer uma estrutura tridimensio-

nal que se adapta com inteligência à topografia irregular do 

chose to respect the natural profile of the land, elegantly 

adapting the project to the contours of the cliff it sits on 

and following the outline of the mountain.

Given the steepness of the plot and the intention to 

carry out as little earth moving as possible, Fran Silvestre 

Arquitectos chose to create a three-dimensional struc-

ture that is intelligently adapted to the irregular topogra-
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local. O resultado é um edifício quase monolítico em betão, 

isolado termicamente do exterior e revestido uniforme-

mente com estuque de cal branca, que lhe adiciona um to-

que final de pureza. 

As linhas retas e decididas conferem uma personalidade 

moderna à Casa del Acantilado, retirando-lhe os excessos e 

todos os extras desnecessários. Aqui, nada exagera e nada 

sobrecarrega os sentidos. Dentro de portas, as divisões 

phy of the site. The result is an almost monolithic, concrete 

building, thermally insulated from the outside and evenly 

covered with a white lime render, which adds a final touch 

of purity.

The straight and decisive lines give the Casa del Acantilado 

a modern personality, removing from it any excess and 

any unnecessary extra. There is no room for exaggera-

tion or overloading the senses here. Indoors, the large and amplas e tranquilizantes acolhem moradores e convidados 

com delicadeza, garantindo que estes mantêm uma cons-

tante ligação com o que acontece lá fora. No exterior, a es-

cadaria serve de fio condutor através dos diferentes níveis 

do edifício, guiando os passos em direção aos vários am-

bientes interiores e entre os espaços de convívio exteriores, 

do terraço à extensa piscina infinity, que parece prolongar o 

mar e com ele criar uma unidade tranquilizante. 

Nesta residência de traços contemporâneos e tonali-

dades suaves, o branco é predominante em praticamente 

todos os elementos, criando unidade e complementando 

assim o cenário exuberante de Alicante, a quem é dado o 

papel principal na decoração. Graças às janelas amplas e 

generosas que marcam presença em cada divisão, a en-

volvência do edifício, de um lado as agrestes montanhas 

pedregosas e do outro o azul pacífico do imenso mar, incita 

ao relaxamento e a momentos de puro ócio, convidando a 

nada fazer senão observar e absorver o que a natureza ge-

nerosamente oferece ao olhar e aos privilegiados residen-

tes da Casa del Acantilado. 

calmingrooms delicately welcome residents and guests, 

ensuring that they maintain a constant connection with 

what’s happening outdoors. Outside, the staircase acts 

as a common thread through the different levels of the 

building, guiding your steps towards the various inte-

rior environments and between the exterior social areas, 

from the terrace to the vast infinity pool, which seems to 

extend out to the sea, creating a calming union with it. 

In this residence of contemporary lines and soft shades, 

white prevails in practically everything, unifying and thus 

complementing the stunning setting of Alicante, which 

is given the lead role in the property’s decoration. Thanks 

to the broad and generous windows found in every room, 

the building’s surroundings, on one side the rugged, rocky 

mountains and on the other the peaceful blue of the huge 

sea, urge you to relax and enjoy moments of pure idleness, 

spurring you on to do nothing but observe and absorb 

what nature generously offers the eye and the privileged 

residents of the Casa del Acantilado.

A Casa del Acantilado
debruça-se sobre o Mediterrâneo 
e incita a uma constante relação 

com o mar. \\ The Casa del 
Acantilado is perched above the 

Mediterranean, prompting a constant 
relationship with the sea.
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ranking, and who is the first Paraguayan player to the win 

on the European Tour, was unable to hide his joy and the 

importance of this win. «I’ve waited a long time for this 

moment», admitted the player, who took home a prize of 

€330,330 for his victory. 

The day was equally unforgettable for England’s 

James Heath: his hole-in-one on the 16th hole, dur-

ing the Hole-in-one Awards, earned him a BMW i8, 

one of the most revolutionary models built by the 

German carmaker. 

jogador paraguaio a vencer no European Tour, não escon-

deu o seu contentamento e a importância desta conquis-

ta. «Esperei muito tempo por este momento», confessou 

o jogador, que arrecadou um prémio de 330.330€ pela  

sua vitória. 

O dia foi também inesquecível para o inglês James Heath: 

o seu hole-in-one no buraco 16, durante os Hole-in-One 

Awards, valeu-lhe um BMW i8, um dos modelos mais re-

volucionários construídos pela marca alemã. 

Paraguayan Fabrizio Zanotti took his first European title in 

June when he became the champion of the BMW Interna-

tional Open 2014, which took place at Gut Lärchenhof Golf 

Club, in Cologne, Germany.

The German, European Tour event brought together 

64,000 spectators between June 26 and 29, who were 

treated to superb sporting performances. On the final day 

of the competition, 14,000 people witnessed the stunning 

performance of Fabrizio Zanotti, who outplayed Henrik 

Stenson (Sweden), Rafael Cabrera-Bello (Spain) and Gregory 

Havret (France), the other players who made it to the play-

off having ending the regular playing time with a score 

of 19 under par. Zanotti, who held 305th place in the world 

O paraguaio Fabrizio Zanotti conquistou em junho o seu 

primeiro título europeu, ao sagrar-se campeão do BMW 

International Open 2014, que decorreu no Golf Club Gut  

Lärchenhof, em Colónia, Alemanha. 

A prova alemã do European Tour reuniu, de 26 a 29 de junho, 

64 mil espectadores, que foram brindados com prestações 

desportivas exímias. No dia final da prova, 14 mil pessoas 

assistiram à surpreendente prestação de Fabrizio Zanoti, 

que superou Henrik Stenson (Suécia), Rafael Cabrera- 

-Bello (Espanha) e Gregory Havret (França), os restantes 

jogadores que chegaram ao play-off depois de termina-

rem 19 abaixo do PAR no tempo regulamentar. Zanotti, que 

ocupava a 305.ª posição no ranking mundial e é o primeiro 

BMW INTERNATIONAL OPEN

\\SPORT SHOTS

FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY: © BMW AG
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ESTORIL PGA OPEN

FEDEX GOLF CHALLENGE

Depois de vencer a edição 2013 do Estoril PGA Open, Hugo 

Santos sagrou-se novamente campeão da competição no 

Club de Golf do Estoril, a 15 de julho. Alcançando a vitória 

com 135 pancadas, 3 abaixo do PAR do campo, o bicam-

peão foi acompanhado no pódio por Tiago Cruz, em segun-

do, e Henrique Paulino Jr., em terceiro.

Na Ordem de Mérito da PGA Portugal, as posições inverte-

ram-se e Tiago Cruz alcançou o primeiro lugar, seguido de 

Hugo Santos. Sean Hawker ficou com a terceira posição.

Having won the 2013 edition of the Estoril PGA Open, Hugo 

Santo was crowned champion once again of the compe-

tition at the Club de Golf do Estoril on July 15. Achieving 

victory with 135 shots, three below the course’s par, the 

two-time champion was accompanied on the podium by 

Tiago Cruz, in second, and Henrique Paulino Jr., in third.

In the PGA Portugal Order of Merit, the positions were re-

versed and Tiago Cruz took first place, followed by Hugo 

Santos. Sean Hawker took third place.

Pierre Henri Tamet conquistou, com 68 pancadas net, o 

primeiro lugar na 6.ª final nacional do FedEx Golf Challenge 

(FGC), que decorreu a 26 de julho no Oceânico Victoria, em 

Vilamoura. O golfista foi seguido no pódio por Vitor Saramago, 

na segunda posição, e Luís Figo, em terceiro lugar.

Criado nos EUA em 2007, o FedEx Golf Challenge alargou-

-se entretanto a outros países, realizando-se em Portugal 

desde 2009. 

With a net score of 68 shots, Pierre Henri Tamet took first 

place in the 6th national final of the FedEx Golf Challenge 

(FGC), which took place on July 26, on Vilamoura’s Oceânico 

Victoria course. The golfer shared the podium with Vitor 

Saramago, in second place, and Luís Figo, in third place.

Created in the USA in 2007, the FedEx Golf Challenge has 

since broadened its scope to other countries, and had been 

held in Portugal since 2009.

OPINIÃO \\ OPINION

A complementaridade entre o Real Estate e Turismo é um 

tema que merece toda a atenção e que recentemente vol-

tou a estar na ordem do dia com esta lufada de ar fresco 

providenciada pelo «Golden Visa» e o «Regime Fiscal para 

Residentes Não Habituais».

Quando um estrangeiro visita Portugal e é surpreendi-

do com todo o nosso potencial, a tendência é espalhar a 

notícia nas redes sociais e, quem sabe, no próximo ano 

até volta. Na segunda ou terceira visita, esta pessoa pode 

pensar no próximo passo e comprar uma propriedade. Vai 

ganhando confiança, sente-se seguro, é acolhido como 

cliente habitual nos seus restaurantes de eleição e torna-

-se num bom cliente para o comércio local. 

Já não vamos vender mais noites a esse senhor, mas ga-

nhamos um embaixador credível permanentemente 

online a mostrar aos seus amigos, que estão no frio, as 

maravilhas do País que escolheu para viver. Impossível 

haver «publicidade» tão fiável e transparente como esta. 

Seguramente, vai receber vários convidados nos hotéis 

próximos da sua nova casa, quem sabe dar início a um 

novo ciclo…

Com a criação do programa conhecido por «Golden Visa», 

o nosso país tem estado constantemente a receber visitas 

de alguns mercados onde temos menos tradição. Cimen-

támos também a nossa atratividade como local privilegia-

do para um estrangeiro residir através de benefícios fiscais 

que têm tido grande recetividade em vários mercados 

como o Francês ou na Escandinávia.  

Seja por que motivo for, a mudança de residência merece 

uma inspeção cuidada em várias frentes. Além da aprecia-

ção do imóvel, o futuro investidor avalia como se sente no 

País como um todo. Está tudo ligado: estradas, hospitais, 

escolas, praias, hotéis, campos de golfe, segurança. Enti-

dades públicas, privadas e cidadãos, todos somos respon-

sáveis se queremos receber mais estrangeiros, Turistas ou 

Residentes, no nosso País.

Real Estate Vs Turismo
ou Turismo + Real Estate? 

The complementary nature between real estate and tour-

ism is a subject that deserves our entire attention and 

which recently returned to the agenda with the breath 

of fresh air provided by the «Golden Visa» and the «Tax 

Regime for Non-habitual Residents». When a foreigner 

visits Portugal and is surprised by all our potential, he 

tends to spread this news through social networks and, 

who knows, the following year he might even come back. 

On the second or third visit, this person can think about 

the next step and buy a property. Gaining in confidence, 

feeling safe, he is welcomed as a regular customer in his 

chosen restaurants and becomes a good customer for 

local businesses. 

We may not be able to sell any more nights to this man, 

but we have earned a credible ambassador who is always 

online, showing his friends, who are stuck in the cold, the 

wonders of the country where he has chosen to live. You 

couldn’t find more reliable and transparent «advertis-

ing» than this. There’s a good change that he will welcome 

many guests, who will stay in hotels near to his new home 

and, who knows, the cycle will start all over again...

With the creation of the so-called «Golden Visa» pro-

gramme, our country has been constantly welcoming 

people from certain markets where we are usually less 

known. We have also cemented our allure as a prime lo-

cation in which foreigners can reside through tax benefits, 

which have been well received in several markets, such as 

France and Scandinavia.

Whatever the reason, changing residence requires careful 

inspection on various levels. In addition to checking out 

the property, the future investor must assess how he feels 

in the country as a whole. Everything is interconnected: 

roads, hospitals, schools, beaches, hotels, golf courses, 

safety. Public and private institutions, and citizens, we are 

all responsible if we want to welcome more foreigners, on 

holiday or as residents, in our country.   

Real Estate Vs Tourism
or Tourism + Real Estate?

© RICARDO LOPES

© RAMIRO JESUS
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WENTWORTH
Palco de Emoções \\ Home to Emotion

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©WENTWORTH CLUB LIMITED

PREMIUM SPORTS

Um verdadeiro refúgio a menos de uma hora de distância 

do bulício de Londres, Wentworth é por muitos considerado 

um dos melhores campos de golfe ingleses, brindando ama-

dores e profissionais com três percursos entusiasmantes. 

Um dos ex libris de Wentworth, a histórica clubhouse é 

famosa entre os jogadores de golfe pelo seu aspeto régio e 

imponente. Construído em 1774 por Lady Anne Wellesley, 

irmã do futuro Duque de Wellington, o icónico edifício pas-

sou a receber os aficionados do golfe quando, em 1920, Wal-

ter George Tarrant, um construtor de Surrey, adquiriu Wen-

tworth e transformou o espaço num campo de golfe. Harry 

Colt, famoso arquiteto de campos de golfe, foi o responsável 

pelo design do East Course, a sua obra-prima original em 

Wentworth, um PAR 68 datado de 1924. Dois anos mais 

A veritable hideaway less than an hour’s drive from the 

bustle of London, Wentworth is considered by many to be 

one of England’s finest golf courses, treating amateurs and 

professionals to three exciting layouts.

One of Wentworth’s landmarks, the historic clubhouse 

is famous among golfers for it regal and impressive looks. 

Built in 1774 by Lady Anne Wellesley, sister of the Duke 

of Wellington, the iconic building started welcoming golf 

fans when, in 1920, Walter George Tarrant, a builder from 

Surrey, purchased Wentworth and transformed it into 

a golf course. Harry Colt, famous golf course architect, 

designed the East Course, his original masterpiece in 

Wentworth, a par 68 dating from 1924. Two years later, Colt 

went on to design a new layout, the West Course, a par 

tarde, Colt desenharia um novo percurso, o West Course, 

um campo PAR 72 que viria a ser modernizado em 2005 e 

2010 por Enie Els. O Edinburgh Course, desenhado por John 

Jacobs em 1990, é a mais recente adição e completa o trio de 

percursos que atraem jogadores de todo o mundo.

Além do desafio dos três courses, Wentworth coloca à 

disposição dos seus convidados um Tennis & Health Club 

72 course that was then modernised in 2005 and 2010 by 

Ernie Els. The Edinburgh Course, designed by John Jacobs 

in 1990, is the latest addition and completes the trio of 

courses attracting players from around the world.

In addition to the challenge of the three courses, 

Wentworth also provides its visitors with a Tennis & Health 

Club and Spa, and the Wentworth Grill restaurant, whose 
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and Spa e o restaurante Wentworth Grill, cujas deliciosas 

refeições se inspiram nas criações dos famosos restauran-

tes londrinos The Ivy e Le Caprice. 

Por 37 vezes anfitrião do BMW PGA Championship, 

Wentworth voltará a receber o emocionante evento de 

golfe em maio de 2015, atraindo novamente profissionais 

e aficionados, que durante cinco dias se unem em torno da 

paixão partilhada por este fascinante desporto. 

delicious meals take their inspiration from famous London 

restaurants The Ivy and Le Caprice.

37 times host to the BMW PGA Championship, Wentworth 

will hold this exciting golf event again in May 2015, attract-

ing professionals and fans, who during five days come to-

gether to share in their passion for this fascinating sport.




