
N
.º 

67
 \

\ 
A

no
 11

 \
\ 

10
 €

N
.º 67  D

ez Jan \\ D
ec Jan  2012-2013  

w
ell liv

iN
g

   \\   lu
x

u
ry

   \\   b
u

siN
ess   \\   eleg

a
N

c
e   \\   c

u
ltu

r
e   \\   b

r
a

N
D

s 

SOPHISTICATED LIFESTYLE MAGAZINE
Marcelo rebelo De sousa\\ ricarDo breNNaND
coMpaNhia De DaNça coNteMporâNea De aNgola
chef heiNz beck \\ elisabeth teixeira \\ Noruega
bMw welt \\ quiNtesseNce \\ priNcess 40M



ditorial

Império Villas&Golfe® é propriedade da PM Media, S.A. | www.imperiovg.com | EUROPA | ÁFRICA | BRASIL | RÚSSIA | Main Office: Centro Empresarial Lionesa G19, Rua 
da Lionesa, 446, 4465-671 Leça do Balio, Matosinhos, Porto, Portugal ∙ T: +351 229069530 | imperiovg@imperiovg.com | Presidente ADM: Paulo Martins | Diretora: Maria 
Amélia Pires | Editora: Carolina Xavier e Sousa | Redação: Maria Amélia Pires, Carolina Xavier e Sousa, Andreia Barros Ferreira, Estela Ataíde, Meire Glauce | Revisão: 
Maria Amélia Pires | Tradução: Algarvemedia | Fotografia de capa: Orlando Gonçalves | Produção: Sérgio Martins (Coordenação), Laura Martins, Sérgio Teixeira | 
Produção/Materiais: Sílvia Fernandes | Periodicidade: Bimestral | Impressão: Orgal, Lda. | ISSN: 1645 – 2798 | N.º Depósito Legal: 172563/01 | Registo ERC n.º 123930 | 
Assinaturas: subscription@pmmediacom.com

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

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

Publicidade: imperiovg@imperiovg.com

Como um Presente… Like a Gift...

ainda deslumbrados pela gaguez das luzes de Natal, 

chegamos de novo até vós. Não temos as iguarias típicas 

desta quadra, porque isso há em quase todas as casas – 

oxalá houvesse em todas! Mas, como em quase todas as 

casas, temos afetos, sonhos, sugestões e projetos, para que 

o novo ano que se aproxima se afigure vivo, audaz, profícuo 

e feliz.

como um presente, cheio de laços coloridos, que se abre 

com intensa expectativa, chegamos às suas mãos. Delicie-

-se com as nossas propostas, porque em cada página en-

contrará motivos para sorrir e sonhar, mesmo que viaje 

apenas nas asas da imaginação.

Desejamos, a todos os nossos amigos e ao mundo intei-

ro, saúde, paz, amor e felicidade. saudemos 2013 com um 

brinde, para que a confiança e a prosperidade imperem em 

todos os dias do ano.

still dazzled by the twinkling of the christmas lights, we 

return to you once again. we haven’t brought the typical 

delicacies of this season with us because this you can find 

in almost every home - hopefully in every home! but, as in 

almost every home, we have feelings, dreams, suggestions 

and projects, to ensure that the New year that approaches 

is a bright, daring, productive and happy one.

we reach your hands like a gift, full of colourful bows, 

which is opened with great expectation. take pleasure in 

our proposals, because on every page you will find reasons 

to smile and dream, even if you just travel on the wings 

of imagination.

we wish, to all our friends and the whole world, health, 

peace, love and happiness. we welcome 2013 with a toast, 

for confidence and prosperity to prevail on every day 

of the year.

MARIA AMéLIA PIRES
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\\news

impulsionada pelo sucesso das edições europa, África e 

rússia, o império villas&golfe continua em altos voos, 

aterrando agora no brasil. a primeira edição da império 

villas&golfe Brazil Edition será apresentada no início de 

2013 num cocktail de lançamento privado que terá lugar no 

restaurante a bela sintra, em são paulo, no dia 23 de janeiro. 

Mantendo uma periodicidade bimestral, a edição brasil 

(escrita em português do brasil e em inglês) vai desvendar 

o melhor de um dos mais apaixonantes países do mundo, 

a par dos mais exclusivos conteúdos internacionais.

Driven by the success of the europe, africa and russia edi-

tions, the villas&golfe empire continues to fly high, before 

landing now in brazil. The first issue of império villas&golfe 

Brazil Edition will be presented in early 2013 at a private 

cocktail launch, which will take place in a bela sintra res-

taurant in são paulo, on January 23. published every two 

months, the brazil edition (written in brazilian portuguese 

and english) will reveal the best of one of the most exciting 

countries in the world, alongside the most exclusive 

international content.

ImpérIo VIllas&Golfe BrasIl

um relatório recentemente publicado pelo banco privado 

suíço Julius baer prevê que a Ásia possa ter cerca de três 

milhões de milionários em 2015, o que representa uma 

taxa de crescimento anual de mais de 30% comparati-

vamente às estimativas de 2010. De acordo com o Julius 

Baer Wealth Report 2012, os milionários asiáticos poderão 

acumular um stock de riqueza de aproximadamente 16,7 

triliões de dólares, sendo o principal contributo oriundo da 

china – que nessa altura poderá albergar cerca de metade 

dos milionários asiáticos –, seguida da Índia e da indonésia.

a report recently published by swiss private bank Julius 

baer predicts that asia may have about three million mil-

lionaires by 2015, which represents an annual growth rate 

of over 30% compared to 2010 estimates. according to the 

Julius Baer Wealth Report 2012, millionaires in asia may 

accumulate a stock of wealth of approximately 16.7 tril-

lion dollars, with the main contribution coming from china 

- which could at this time be home to about half of asia’s 

millionaires - followed by india and indonesia.

mIlIonárIos na ásIa

louIs VuItton «écrIture»

as viagens que têm inspirado as cobiçadas malas da louis 

vuitton serviram de mote para a criação de uma linha 

de exclusivos produtos de papelaria. «a escrita é uma 

viagem» é a máxima através da qual a casa francesa 

convida a desvendar as coleções «Écriture» que incluem, 

entre outros, canetas, tintas, blocos, papéis, envelopes e 

tinteiros de cristal. resultado de um inovador jogo de cores, 

texturas e materiais, cada um destes singulares objetos 

pode ser personalizado, numa ode à poesia, à modernidade 

e à sofisticação.

The journeys that have inspired the coveted louis vuitton 

luggage have served as the motto for the creation of an 

exclusive range of stationery products. «writing is a jour-

ney» is the maxim by which the french brand invites 

you to discover the «Écriture» collections, which include, 

among other items, pens, ink, pads, paper, envelopes and 

crystal cartridges. The result of an innovative collection of 

colours, textures and materials, each of these unique ob-

jects can be customised, in an ode to poetry, modernity 

and sophistication.
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em novembro de 2012, o quadro «Nature Morte aux 

tulipes» de pablo picasso foi vendido em Nova iorque por 

41,5 milhões de dólares num leilão de arte impressionista 

e Moderna realizado pela sotheby’s. o retrato da musa 

icónica do artista espanhol Marie-Thérèse walter, pintado 

em 1932, foi a estrela do evento que, além desta obra, con-

templou cinco outros quadros de picasso, importantes 

pinturas impressionistas e esculturas de henry Moore, to-

talizando vendas no valor de 203,1 milhões de dólares.

in November 2012, the painting Nature Morte aux Tulipes 

by pablo picasso was sold in New york for 41.5 million dol-

lars at an auction of impressionist and Modern art held 

at sotheby’s. The portrait of the spanish artist’s iconic 

muse Marie-Thérèse walter, painted in 1932, was the star 

of the event, which, besides this work included five other 

paintings by picasso, important impressionist paintings 

and sculptures by henry Moore, racking up total sales of 

203.1 million dollars.

pIcasso leIloado por 41,5 mIlhões de dólares
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inspirada pelo feito eternizado por Neil armstrong em 1969, 

a golden spike é uma sociedade privada norte-americana 

recentemente criada por um grupo de antigos colabo- 

radores da Nasa que pretende ser a primeira a oferecer, de 

forma regular, expedições de exploração à superfície lunar.

Maximizando o uso de foguetões já existentes, a golden 

spike prevê disponibilizar viagens à lua até ao final da 

década, acreditando que, pelos mais diversos motivos, 

haverá interessados em pisar o misterioso solo lunar. esti-

ma-se que o valor para uma missão de duas pessoas co-

mece por rondar 1,4 biliões de dólares.

inspired by the feat immortalised by Neil armstrong in 

1969, golden spike is an american private company re-

cently created by a group of former Nasa employees who 

aim to be the first to offer, on a regular basis, exploration 

expeditions to the lunar surface.

Maximising the use of existing rockets, golden spike aims 

to provide travel to the moon by the end of the decade, 

believing, for the most varied of reasons, that there will be 

people interested in walking on the mysterious lunar soil. 

it is estimated that the cost of a two-person mission will 

begin around the 1.4-billion dollars mark.

VIaGens à lua

entre 29 de novembro de 2012 e 3 de março de 2013 a 

somerset house, em londres, abre as portas do universo 

valentino, dignificando a vida e a obra do lendário designer 

de moda italiano. Valentino: Master of Couture é o nome da 

exposição focada na alta-costura criada pelo estilista ao 

longo de 50 louváveis anos de carreira, uma oportunidade 

ímpar de ver ao pormenor mais de 130 peças feitas à mão 

usadas por ícones como Jackie kennedy onassis, grace 

kelly ou sophia loren.

«cada um destes modelos tem uma bela história», afirma 

valentino a propósito desta mostra que, além de peças ex-

clusivas que desfilaram nas mais aclamadas passerelles 

e passadeiras vermelhas, inclui também peças enco- 

mendadas por clientes privados. em conjunto, são modelos 

que constituem um acervo único que certamente detém 

um capítulo na história da moda contemporânea.

between November 29, 2012 and March 03, 2013 somerset 

house in london opens the doors to the valentino universe, 

paying tribute to the life and work of legendary italian 

fashion designer. Valentino: Master of Couture is the name 

of the exhibition focusing on the haute couture created by 

designer over 50 commendable years of career, a unique 

opportunity to see in detail more than 130 handmade 

pieces worn by icons such as Jackie kennedy onassis, 

grace kelly or sophia loren.

«each of these pieces has a beautiful story», says valentino 

with reference to this show, which, in addition to exclusive 

pieces that have paraded on the most acclaimed catwalks 

and red carpets, also includes pieces commissioned by 

private clients. together, they are works that make up a 

unique collection that certainly deserves a chapter in the 

history of contemporary fashion.

ValentIno: master of couture 

o inovador e destemido espírito de kiki de Montparnasse, 

musa de vários artistas que protagonizaram os loucos 

anos 20 da capital francesa, renasce ao longo das 300 pá-

ginas de «paris in the 1920s with kiki de Montparnasse». 

as 175 ricas ilustrações de eventos artísticos, sociais e his-

tóricos que envolveram o aparecimento do mítico bairro de 

Montparnasse resultam numa edição exclusiva da autoria 

de xavier girard, que será publicada no início de 2013 pela 

editora norte-americana assouline.

The innovative and fearless spirit of kiki de Montparnasse, 

muse of many artists who led the way in the roaring 20s of 

the french capital, is brought back to life in the 300 pages 

of Paris in the 1920s with Kiki de Montparnasse. The 175 

detailed illustrations of artistic social and historical events 

surrounding the appearance of the mythical quartier of 

Montparnasse result in an exclusive edition compiled by 

xavier girard, which will be published in early 2013 by us 

publisher assouline.

parIs In the 1920s
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coincidindo com a apresentação internacional do novo 

carro Jaguar XF Sportbrake, a prestigiada marca britânica 

introduziu o Concept Speedboat, um inovador protótipo de 

uma lancha rápida tradicional que funde a elegância e a ra-

pidez esperadas de um modelo Jaguar.

apesar de não planear construir ou comercializar esta 

lancha, já há muito que a Jaguar tinha em mente um pro-

jeto de design que inspirasse as pessoas a pensarem sobre 

os seus produtos de uma forma mais abrangente, dada a 

diversidade dos estilos de vida dos atuais clientes da marca. 

complementando na perfeição a versatilidade do XF 

Sportbrake, o protótipo Concept Speedboat, idealizado por 

ian callum, diretor de design da Jaguar cars, distingue-se 

pelo seu casco em fibra de vidro revestido a resina de poli-

éster e acabamento superior em teca natural.

coinciding with the international presentation of the new 

Jaguar XF Sportbrake car, the prestigious british brand has 

introduced its Speedboat Concept, an innovative prototype 

of a traditional speedboat that combines the elegance and 

speed expected of a Jaguar model.

Despite not planning to build or sell this boat, Jaguar has 

long had a design project in mind that would inspire people 

to think about its products in a more far-reaching manner, 

given the diversity of lifestyles of the brand’s customers 

today. perfectly complementing the versatility of the XF 

Sportbrake, the Concept Speedboat prototype, designed 

by ian callum, design director at Jaguar cars, stands out for 

its polyester resin coated fibreglass hull and natural teak 

upper finish.

JaGuar concept speedBoat

14 \\  Império
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Marcelo 
rebelo de 

sousa
«Aposto deliberadamente na lusofonia»

«I’m purposely backing the Portuguese speaking world»

The entry into force of the state budget for 2013, one of 

the most oppressive in portuguese memory, proved the 

befitting moment to sound out Marcelo rebelo de sousa. 

with the sharpness and clarity that he is know for, the pro-

fessor said that he believes this budget will be rectified, 

«before too long», praised the government on the final 

decision to postpone the privatisation of tap, defended 

a greater reliance on «the portuguese speaking world» 

and made a call for vitor gaspar to submit a concrete pro-

posal for a new welfare state, given the finance Minister 

believes that the main political problem of the country are 

welfare benefits. «The economy does not exist for abstract 

exercises, but to serve people of flesh and blood», defends 

the man who does not rule out the possibility of putting 

himself forward for the portuguese presidency in 2016.

a entrada em vigor do orçamento de estado de 2013, 

um dos mais pesados de que há memória em portugal, 

foi pretexto para escutar Marcelo rebelo de sousa. com a 

acutilância e a clareza que lhe são características, o profes-

sor disse acreditar que este orçamento será retificado, «a 

breve trecho», elogiou o governo na decisão final de adiar 

a privatização da tap, defendeu uma maior aposta na «lu-

sofonia» e deixou o apelo para que vitor gaspar apresente 

uma proposta concreta para um novo estado social, já que 

o Ministro das finanças afirmou que o principal problema 

político do país são as prestações sociais. «a economia não 

existe para exercícios abstratos, mas para servir pessoas 

de carne e osso», defende a propósito o homem que não 

descarta a possibilidade de se candidatar à presidência 

da república em 2016.

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS ALL RIGHTS RESERVED

GRANDE ENTREVISTA \\ GREAT INTERVIEW



What assessment do you make of 2012? What moments 

throughout the year would you highlight?

internationally, obama’s re-election – despite being in 

the context of weakness in congress –, the rising impor-

tance of Merkel – who does in fact, govern the european 

union –, the conflict in syria – excessive for too long –, the 

vagueness and delays in the european union – preventable 

and costly –, and the year’s final moments, with slowing 

growth in bric countries including brazil –, which is 

expected to be temporary.

at home, the overrunning deficit, rising unemployment, 

signs of growing public discordance, the difficulty of gov-

erning parties to keep up with these changes.

2013 will be marked by the entry into force of one 

of the most oppressive state budgets in the history of 

portuguese democracy. What consequences can be 

expected from its implementation?

This budget results from the overrunning of the deficit in 

2012 and from the troika’s stance, endorsed by the portuguese 

government, of insisting on very restrictive targets in time. 

Que balanço faz de 2012?

Que momentos do ano destacaria?

a nível internacional, a reeleição de obama - embora 

em contexto de debilidade no congresso -, a subida do 

peso de Merkel - que manda, de facto, na união europeia -, 

o conflito na síria - longo em excesso -, a indefinição e os 

adiamentos na união europeia - evitáveis e custosos - e 

a ponta final com desaceleração do crescimento em bric 

incluindo o brasil –, que se espera seja passageiro.

a nível interno, a derrapagem do défice, o aumento do 

desemprego, os sinais de movimentações sociais inorgâ-

nicas, a dificuldade dos partidos do arco da governação em 

acompanharem o passo daquelas movimentações.

2013 vai ficar marcado pela entrada em vigor de um dos 

orçamentos de estado mais pesados da história da demo-

cracia portuguesa. Que consequências se podem esperar 

da sua aplicação? 

este orçamento nasce da derrapagem do défice em 2012 

e da posição da troika, subscrita pelo governo português, 

de insistir em metas muito limitativas no tempo.

por outro lado, ele revela, à partida, a quase inevitabi- 

lidade de um orçamento retificativo a breve trecho e 

demonstra que continua a ser mais fácil aumentar impos-

tos do que cortar despesas.

quanto à aplicação, não é por acaso que o governo 

estuda cortes de despesas para 2013, não previstos no 

orçamento, e converte o grande objetivo, que deixa de ser 

o défice para ser o mais acessível primeiro regresso aos 

mercados financeiros no outono de 2013.

Quanto ao regresso de portugal aos mercados, o primeiro- 

-ministro já veio dizer que está otimista e que 2013 

marcará o «desalavancar» da economia portuguesa. 

estamos perante um discurso de intenções ou estas 

previsões podem revelar-se reais?

Não tenho quaisquer dúvidas quanto ao regresso ao 

mercado, se a europa não conhecer nenhum percalço 

de maior.

quanto à desalavancagem, depende do que se quiser 

dizer com isso… Na banca, poderá haver progressos im-

portantes. veremos se serão universais. quanto à evolução 

económica global, financiamento incluso, não tenho a cer-

teza de ser tão otimista, atendendo à contração que poderá 

caracterizar a vida económica em 2013.

Deus queira que sim. Mas tenho visto muito otimismo do 

governo, infelizmente, não passar disso mesmo. 

o processo de privatização da tap tem sido um dos mais 

conturbados a que assistimos no país. tem sido suficien-

temente transparente?

a meu ver, subestimou o sentimento nacional sobre a 

tap, desvalorizou a ligação entre a tap e a aNa e minimi-

zou a importância do recurso ao mercado de capitais.

e tudo isto afetou o modelo adotado, fragilizando-o.

miguel relvas surgiu ligado ao antigo possível vencedor 

da privatização da tap, german effromovich. o ministro 

não deveria ter sido já substituído?

uma coisa é nunca dever ter sido nomeado e já dever ter 

saído, por prejudicar objetivamente o governo. isso, para 

mim, é claro. outra, é ter pesado na decisão. aí, quando 

muito o governo teve acrescidas preocupações de explici-

tação da sua isenção. Mas não vejo que as notícias sobre o 

ministro e suas ligações brasileiras tenham sido decisivas 

no desfecho do processo. 

como vê o adiamento do processo de privatização 

da tap?

o governo agiu bem na sua decisão final. e os dois secre-

tários de estado intervenientes merecem elogio pela forma 

como explicaram essa decisão. agora, a vida continua… 

há outras soluções de modelo, mais atentas ao que os 

on the other hand, it reveals, from the outset, the 

inevitability of a corrective budget before too long and 

demonstrates that it remains easier to raise taxes than 

cut spending.

as for its implementation, it is no accident that the 

government is considering spending cuts for 2013, not 

foreseen in the budget, and is switching the major goal 

from the deficit to the most affordable first return to the 

financial markets in the autumn of 2013.

as for portugal’s return to the markets, the prime 

minister has already said that he is optimistic that 2013 

will mark the «deleveraging» of the portuguese economy. 

are we witnessing a discourse of intentions or could these 

predictions turn out to be real?

i have no doubts about returning to the market, if europe 

does not undergo any further mishap.

as for deleveraging, it depends on what is meant by this...

in banking, significant progress could be experienced. we 

will see whether this is universal. as to overall economic 

development, financing included, i’m not sure i can be so 

optimistic, given the contraction that may well characterise 

economic life in 2013.

let us hope it all goes well. but unfortunately i’ve seen 

a lot of government optimism go no further than just this. 

The process of tap’s privatisation has been one of the 

most troubled experienced in the country. has it been 

transparent enough?

in my view, the nation’s pride for tap has been underes-

timated, the connection between tap and aNa has been 

undervalued and the importance of recourse to the capital 

market has been downplayed.

and all this affected the adopted model, weakening it.

it has come to light that miguel relvas has links with 

the former possible winner of the tap privatisation, 

germán efromovich. shouldn’t the minister have been 

replaced already?

one thing is he should never have been nominated and 

he should have already gone, for objectively undermining 

the government. That, for me, is obvious. another is having 

a say in the decision. Then, more than ever, the gov- 

ernment had raised concerns about explaining his 

exemption. but i don’t believe that the news about the 

minister and his brazilian connections have been decisive 

in the outcome of the process.

What is your view of the postponement of tap’s pri- 

vatisation?

The government acted well in its final decision. and the 

two secretaries of state involved deserve praise for the 
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portugueses sentem acerca da tap, ao papel do mercado 

financeiro e à ligação com a aNa. e haverá interessados 

nesse novo modelo, mais participado e legível, ou seja, 

compreensível para todos. se quiser, mais transparente.

o ministro das Finanças, vitor gaspar, afirmou que o 

problema político mais importante a resolver são as pres-

tações sociais. estará para breve o fim do estado social 

como o conhecemos?

para ele, é o maior problema. para os portugueses, é 

como conseguir voltar a crescer e criar emprego. que a 

economia não existe para exercícios abstratos, mas para 

servir pessoas de carne e osso.

para isso, importa saber onde estamos – em demografia,  

em constrangimentos estruturais – muitos deles bem 

antigos -, em clivagens sociais – e, aí, a divisão entre o  

portugal mais velho e o mais novo começa a ser dra-

mática -, e redefinir prioridades coletivas, com clareza e  

decisão popular.

essa redefinição pode passar por novos horizontes de 

intervenção para o setor público, 

o setor social e o setor privado, 

como defendo desde a Nova 

esperança, em 1983.

Mas com realismo. Não so-

nhando com um portugal igual 

a outros países europeus, que 

tiveram outra história, têm 

outros setores privado e social 

e não conhecem as clivagens 

do nosso. e sabendo que há 

opções difíceis a fazer, entre prioridades sociais e gru-

pos sociais, que vão muito para além do que a mera ideia 

simplista de que tudo se resolve com cortes nos sítios mais 

fáceis ou mais úteis a curto prazo.

voltando ao início. Depois de tantos apelos do minis-

tro das finanças para este debate, que tal ouvirmos da 

sua boca, bem informada, uma proposta para começo de 

conversa, como tem lógica tratando-se de iniciativa sua 

esse debate agora? 

como avalia a possível fusão entre a Zon e a optimus e 

a consequente criação de uma nova empresa, controlada 

em partes iguais por isabel dos santos e pela sonaecom?

parece promissora. veremos se corresponde a es- 

sas expectativas.

a relação de portugal com angola tem sido cada 

vez mais um assunto em cima da mesa. É uma rela- 

ção equilibrada?

É uma relação hoje mais complexa, até porque lutas 

way they explained this decision. Now, life goes on... There 

are other model solutions, more attentive to what the 

portuguese feel about tap, to the role of the financial mar-

ket and the connection with aNa. and there will be peo-

ple interested in this new model, with greater participation 

and clearer, or better put, understandable to everyone. if 

you like, more transparent.

The Finance minister, vitor gaspar has said that the 

most important political problem to be solved is welfare 

benefits. Will the welfare state as we know it soon come 

to an end?

it is the greatest problem for him. for the portuguese, the 

greatest problem is how we can manage to grow again and 

create jobs. The economy does not exist for abstract exer-

cises, but to serve people of flesh and blood.

for this we need to know where we are – in terms of 

demographics, of structural constraints, many of them 

quite old, in terms of social divides – and, then, the division 

between portugal’s eldest and the youngest starts being 

dramatic, and redefining collec-

tive priorities, with clarity and 

public consent.

This redefinition can involve 

new areas of intervention for 

the public sector, the social sec-

tor and the private sector, as i 

have defended since the Nova 

Esperança in 1983.

but realistically. Not with 

dreaming of a portugal equal to 

other european countries, which have had another history, 

have other private and social sectors and do not know our 

divides. and in the knowledge that there are difficult choic-

es to make, between social priorities and social groups that 

go far beyond the mere simplistic idea that everything can 

be solved with cuts in the easiest places or the most useful 

in the short term.

returning to the start. after so many references from the 

finance minister about the need to discuss this, how about 

we hear from his well informed mouth, a proposal to set 

the conversation going, as is only logical, this debate being 

his initiative after all?

What is your assessment of the possible merger 

between Zon and optimus and the resulting creation 

of a new company, owned equally by isabel dos santos 

and sonaecom?

it looks promising. we’ll see if it meets these expectations.

the relationship between portugal and angola is 

entre angolanos no quadro da transição política e presiden-

cial se travam em portugal e recorrem à Justiça portuguesa.

isso está a levantar problemas nas relações oficiais e a 

suscitar um novo contexto a que os tradicionais protago-

nistas não se encontram habituados e que pode, a não ser 

clarificado, na medida do possível, converter portugal em 

caixa amplificadora de um processo angolano de duração 

imprevisível. podem vir a ser tempos difíceis.

o futuro de portugal passará necessariamente pelos 

palop?

aposto deliberadamente na lusofonia. e temo sempre 

que governantes e governados sejam crescentemente 

alheios a essa prioridade nacional!

ou que não notem o óbvio, de tão distraídos que andam, 

no meio desta terrível crise.

que não vejam sinais de empenho dos irmãos africanos, 

a que respondemos tarde ou mal.

que não entendam o sinal dado pela presidente do 

brasil, pela primeira vez, numa longa história de países 

independentes, mas irmãos, ao não começar a sua vinda à 

europa por portugal…

increasingly a matter of importance. it is a balanced 

relationship?

it is a more complex relationship today, because fighting 

between angolans within the framework of political and 

presidential transition are waged in portugal and resort to 

portuguese justice.

This is causing problems in official relations and creating 

a new context that the traditional players are not used to 

and that could, as it is not clarified, to the extent possible, 

convert portugal into an amplifier of an angolan process of 

unpredictable duration. These may prove to be difficult times.

Will portugal’s future necessarily involve palop nations?

i’m purposely backing the portuguese speaking world. 

and i constantly fear that those in power and those 

being governed are increasingly uninterested in this na- 

tional priority!

or that they are unaware of the obvious, and are so dis-

tracted by this terrible crisis.

That they do not see signs of commitment from african 

brothers, to which we take too long to respond to do 

so poorly.
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«A economia não existe para 
exercícios abstratos, mas 

para servir pessoas de carne 
e osso» \\  «The economy 
does not exist for abstract 

exercises, but to serve people 
of flesh and blood»



Foi publicada recentemente a sua biografia, da autoria 

do jornalista vítor marques, onde surge retratado como um 

idealista e um homem de princípios. É de um candidato 

assim que portugal precisa para as próximas eleições pre-

sidenciais de 2016?

Não li o livro. por isso, não posso comentar o que lá venha.

quanto a 2016, falta uma eternidade…

sabemos, no entanto, que serão eleições muito es-

peciais. Dependerão do estado da crise em 2014 e 2015. 

Dependerão do estado do governo então. o futuro 

presidente sucederá a um presidente de centro-direita no 

seu apoio essencial. que perfará dez anos de dois man- 

datos. Dito noutros termos, serão, em princípio, pela pri-

meira vez, eleições presidenciais coladas a legislativas, 

num clima de pós-crise nunca vivido em portugal e com 

presidente e governo de centro-direita.

Mas regresso ao que disse inicialmente. É tema pre-

maturo hoje. até para não enfraquecer o papel do atual 

presidente da república.   

They do not understand the signal given by the presi-

dent of brazil, for the first time in a long history of inde-

pendent yet kindred countries, of not beginning her trip to 

europe in portugal...

Your biography, written by journalist vítor marques, was 

recently published, in which you are portrayed as an ide- 

alist and a man of principles. is this the kind of candidate that 

portugal needs for the next presidential election in 2016?

i have not read the book. so i cannot comment on what 

is in it.

as for 2016, that very far off... we know, however, that it will 

be a very special election. it will depend on the state of crisis 

in 2014 and 2015. it will depend on the state government then. 

The future president will succeed a centre-right supported 

president. what will make for ten years of two terms. put in 

other terms, in principle, for the first time, the presidential 

election will take place at the same time as the general elec-

tion in a post-crisis climate never experienced in portugal 

and with a centre-right president and government. but back 

to what i said initially. it’s too early a topic for the moment. 

if only to not weaken the role of the current president.
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«The south

The sun the south the salt

someone›s hands in the sun

southern salt in the sun

the sun in the hands of the south

and salt hands in the sun

southern salt in the hands 

of the sun

and southern hands in the sun

a salt sun in the south

the sun in the south

the salt in the sun

the salt the sun 

and southern hands without sun 

or salt

for when love finally

in the south in the sun

a handful of salt?»

«o sul

o sol o sul o sal

as mãos de alguém ao sol

o sal do sul ao sol

o sol em mãos do sul

e mãos de sal ao sol

o sal do sul em mãos de sol

e mãos de sul ao sol

um sol de sal ao sul

o sol ao sul

o sal ao sol

o sal o sol

e mãos de sul sem sol nem sal 

para quando enfim amor

no sul ao sol

uma mão cheia de sal?»

ruy Duarte de carvalho

coMpanhia de dança 
conteMporânea 

de angola
«A arte deve incomodar e inquietar»

«Art should disturb and unsettle»
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foi ao sul, às paisagens áridas e infinitamente belas 

do Deserto do Namibe, em angola, que a companhia de  

Dança contemporânea de angola rumou para encontrar 

ruy Duarte de carvalho, um antropólogo angolano que 

dedicou grande parte da sua vida a estudar os povos do 

sul do país. o resultado é Paisagens Propícias, a peça que  

marca a temporada 2012/2013 da companhia e que tem, 

pela primeira vez na sua história, um coreógrafo estrangei-

ro em residência: rui lopes graça, da companhia Nacional 

de bailado de portugal. estreada em dezembro, em luanda, 

a peça, inspirada na geografia e nos espaços habitados do 

antropólogo angolano, tem apresentações marcadas para 

portugal e cuba, prevendo-se ainda uma ida a israel. 

it was in the south, in the arid and infinitely beautiful 

landscapes of the Namib Desert, in angola, that the  

contemporary Dance company of angola set off in search 

of ruy Duarte de carvalho, an angolan anthropologist  

who devoted much of his life to studying the peoples 

of southern country. The result is Paisagens Propícias 

(propitious landscapes), the production that marks the 

2012/2013 season of the company, which for the first time 

in its history has a foreign choreographer in residence:  

rui lopes graça, from the National ballet company of  

portugal. premiered in December in luanda, the pro- 

duction, inspired by geography and the spaces in which 

fundada em 1991 pela coreógrafa e bailarina ana clara 

guerra Marques, a companhia de Dança contemporânea 

de angola foi um dos primeiros grupos do género a surgir 

em África. A Propósito de Lweji, da autoria de ana clara, 

foi o primeiro espetáculo que a companhia levou ao palco. 

hoje, e apesar de uma paragem de cerca de nove anos  

devido à ausência de ana clara guerra Marques do país 

para prosseguir os seus estudos superiores em dança, a 

companhia de Dança contemporânea de angola conta  

já no seu currículo com cerca de 108 espetáculos em 11  

países e 22 cidades, tendo o seu trabalho sido apreciado e 

testemunhado por milhares de espectadores. 

the angolan anthropologist lived, will travel to portugal 

and cuba, and a trip to israel is also planned.

founded in 1991 by dancer and choreographer ana clara 

guerra Marques, the contemporary Dance company of 

angola was one of the first groups of its kind to appear in 

africa. A Propósito de Lweji (with regard to lweji), by ana 

clara, was the first show that the company brought to the 

stage. today, despite a hiatus for about nine years due to 

ana clara guerra Marques being away from the country to 

pursue her education in dance, the contemporary Dance 

company of angola can already boast some 108 shows in 

11 countries and 22 cities, with its work has been seen and 

enjoyed by thousands of spectators.
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para além da apresentação ao público, a companhia  

tem igualmente um papel muito importante na formação 

artística em angola, já que integra uma oficina de artes,  

que faz a ponte entre o ensino artístico, as artes e a  

comunidade, e aposta na dança inclusiva, integrando no 

seu elenco bailarinos portadores de deficiências físicas. 

com um trabalho profundamente profissional, refletido 

e rigoroso, a companhia de Dança contemporânea  

de angola trabalha sobretudo em duas vertentes: em  

primeiro lugar desenvolve um trabalho relacionado com as 

máscaras, as danças e as culturas patrimoniais angolanas; 

depois aposta num trabalho de intervenção social, ou não 

fosse este um coletivo que retrata questões atuais. «É uma 

companhia, de certa forma, crítica porque eu acredito que  

a arte não deve ser produzida para exclusivo deleite e  

entretenimento. acho que a arte deve incomodar e  

inquietar. só a inquietação e o incómodo é que movem  

o artista», defende ana clara guerra Marques. para a  

besides performing for the public, the company also has 

a very important role in artistic education in angola, as it 

includes an arts workshop, which bridges the gap between 

artistic education, the arts and the community, and a  

commitment to inclusive dance, by disabled dancers in  

its cast.

working in a deeply professional, thoughtful and  

rigorous manner, the contemporary Dance company  

of angola is active primarily on two levels: firstly it  

undertakes work related to angolan heritage masks, 

dances and cultures; then it focuses on social intervention, 

as a collective intent on depicting current issues. «This 

is a company that criticises, in a way, because i believe 

art should not be produced exclusively for pleasure and  

entertainment. i think art should disturb and unsettle. 

only uneasiness and discomfort move artists», says ana 

clara guerra Marques. for the choreographer, her mission 

is precisely this: «to produce work that will be recognised  
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coreógrafa, a sua missão é justamente essa: «fazer um 

trabalho que será reconhecido mais tarde e que será um 

bom alicerce para as gerações futuras de artistas, porque 

não podemos aceitar que um bailarino seja apenas aquele 

que dança atrás de um cantor ou num espetáculo de  

televisão; um bailarino é um ser pensante e tem muito 

mais a dar do que o mero entretenimento». o grande  

objetivo de ana clara guerra Marques e da companhia 

que dirige é «projetar a dança em angola a outro plano»,  

impedir que ao nível da arte se fique «na ideia falsa,  

retrógrada e falaciosa de que em África as pessoas se  

devem circunscrever à cultura ou à dança tradicional». 

Paisagens Propícias é o espelho disso mesmo: um  

trabalho maduro, que mostra que em angola também se 

desenvolve um trabalho profundamente profissional. uma 

oportunidade para ver angola de uma outra forma, mais 

contemporânea e menos centrada no passado.

later and that will be a good foundation for future  

generations of artists, because we cannot accept that a 

dancer is just someone who dances behind a singer or 

on a television show, a dancer is a thinking being and has 

much more to give than mere entertainment». The major 

objective of ana clara guerra Marques and of the company 

she runs is «to guide dance in angola to another level», to  

prevent, in terms of art, «the false, misleading and  

retrograde idea that african people must limit themselves 

to traditional culture or dance».

Paisagens Propícias is the very reflection on this: a  

mature work, which shows that work is highly professional 

in angola too. an opportunity to see angola in another 

way, more contemporary and less focused on the past.
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ricardo 
brennand

«O meu critério é o gosto. Se eu gostar, eu compro.»
«My criterion is taste. If I like it, I buy it.»

he has built an empire. entrepreneur, mechanical 

and civil engineer, he has founded many factories in 

varying sectors - ceramics, porcelain, glass, tiling, steel and 

cement – all of which belong to his family. in 1999, at 72, the 

brazilian ricardo coimbra de almeida brennand began 

the creation of the ricardo brennand institute, a non-profit 

cultural project in recife (brazil). The space, one of the 

most visited in the country, has brought out another facet 

of this tireless entrepreneur: that of collector. and many 

works, from various sources, have been brought together 

in this cultural complex, which houses the largest col-

lection of paintings by Dutch painter frans post, the first  

landscape artist of the americas, and of knives and firearms, 

belonging to a private collector.

construiu um império. empresário, engenheiro mecâ-

nico e civil, ergueu inúmeras fábricas em diferentes seg-

mentos - cerâmica, porcelana, vidro, azulejo, aço e cimento 

-, todas pertencentes à sua família. em 1999, com 72 anos, 

o brasileiro ricardo coimbra de almeida brennand iniciou 

a implantação do instituto ricardo brennand, projeto cul-

tural sem fins lucrativos no recife (brasil). o espaço, um 

dos mais visitados do país, trouxe à tona uma outra faceta 

deste empreendedor incansável: a de colecionador. e mui-

tas obras, de diversas procedências, foram reunidas neste 

complexo cultural que abriga a maior coleção de telas do 

holandês frans post, primeiro paisagista das américas, e 

de armas brancas e de fogo, pertencentes a um colecio- 

nador particular.

TEXTO TEXT MEIRE GLAUCE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GLEYSON RAMOS

ENTREVISTA \\ INTERVIEW



34 \\  Império  Império  \\ 35 

«Posso afirmar que 
sou um obstinado e um 
copista nato» \\ « I can 
say that I am stubborn 

and a born copier»

You’re an entrepreneur, engineer, collector. But who is 

the real Ricardo Brennand?

i can’t even define myself. i can say that i am stubborn 

and a born copier. everything i see, i copy. The bulk of what 

is here are copies. i have travelled the world and i have 

taken ideas from each country i visited. i have travelled 

through countries such as spain, portugal, france, england 

as if prospecting. from england i brought the armour that 

enchanted me from the beginning. i was able to start on 

this building, the Museu castelo são João, which now 

houses my collection of knives and firearms, armour and 

orientalist paintings.

How did the desire to create the Instituto Ricardo 

Brennand come about?

it came from the need for a place to house my collection. 

My interest in collecting began at the age of 12, when i got 

a pocketknife from my uncle, ricardo lacerda de almeida 

brennand, to whom i paid tribute by giving his name to the 

institute. i have now spent 73 years gar-

nering works to enrich this collection. 

Do you have any criteria when ac-

quiring the works?

No. My criterion is taste. if i like it, i 

buy it.

What fascinates you most? 

Paintings, sculptures, weapons, armour?

weapons. currently, i have hardly been acquiring any 

given the difficulty in finding them. Now i have been 

buying more sculptures.

You are considered the largest private collector of works 

by Frans Post. How many works do you have?

i have 20 paintings. frans post was the first landscape 

artist of the americas and came to Northeast brazil in 

the retinue of Maurice of Nassau in 1637 and stayed until 

1644. of the more than 100 paintings produced by the artist 

throughout his life, 60 are in private collections and the 

institute has 20. a highlight of these is the Forte Frederick 

Hendrik, painted in 1640 by the Dutchman somewhere 

in pernambuco. The work portrays the forte das cinco 

pontas, in the neighbourhood of são José, in recife. in the 

painting post put figures that represent human types he 

met in recife and in the background the fort given the 

name of the prince of orange.

What other artist do you admire?

i have a great passion for canaletto. i saved my pennies 

and bought two of them. i have the Piazza San Marco, an 

oil on canvas from 1723, and a painting that depicts the 

É empresário, engenheiro, colecionador. Mas quem é, de 

facto, Ricardo Brennand?

eu nem sei definir-me. posso afirmar que sou um obs-

tinado e um copista nato. tudo o que eu vejo, eu copio. o 

grosso do que está aqui são cópias. viajei o mundo e tirei 

ideias de cada país visitado. percorri países como espanha, 

portugal, frança, inglaterra numa propecção. trouxe de 

inglaterra as armaduras que me encantaram desde o prin-

cípio. pude fazer nascer esse edifício, o Museu castelo são 

João, que hoje alberga a minha coleção de armas brancas e 

de fogo, armaduras e telas orientalistas.

Como surgiu a vontade de criar o Instituto Ricardo 

Brennand?

surgiu pela necessidade de um local para abrigar a mi-

nha coleção. iniciei o meu interesse pelo colecionismo aos 

12 anos, quando recebi um canivete do meu tio, ricardo de 

almeida lacerda brennand, que homenagiei dando o seu 

nome ao instituto. hoje, já são 73 anos a amealhar obras 

para enriquecer este acervo.

Utiliza algum critério para ad-

quirir as obras? 

Não. o meu critério é o gosto. se 

eu gostar, eu compro.

O que mais o fascina? 

Telas, esculturas, armas, armaduras?

armas. atualmente, quase não as tenho adquirido 

pela dificuldade em encontrá-las. hoje tenho comprado 

mais esculturas. 

É considerado o maior colecionador particular de obras 

de Frans Post. Quantas telas possui?

tenho 20 telas. frans post foi o primeiro paisagista das 

américas, veio para o Nordeste do brasil na comitiva de 

Maurício de Nassau em 1637 e ficou até 1644. Das mais 

de cem telas produzidas pelo artista durante toda a vida, 

60 estão em coleções particulares e o instituto possui 20. 

Destaque para o Forte Frederick Hendrik, pintado em 1640 

pelo holandês em terras pernambucanas. a obra retrata o 

forte das cinco pontas, no bairro de são José, no recife. Na 

tela, post colocou figuras que representam os tipos humanos 

que conheceu no recife e ao fundo o forte que recebeu o 

nome de príncipe de orange.

Que outro pintor admira?

tenho uma paixão muito grande por canaletto. reuni 

muitos cobres e comprei dois deles. tenho a Piazza de San 

Marco, um óleo sobre tela de 1723, e uma tela que retrata 

a entrada do grande canal com a igreja de santa Maria 

da saúde.

Também é considerado o maior colecionador particular 

de armas brancas. Deste acervo de cerca de cinco mil pe-

ças de diversas procedências, quais destaca?

a espada do rei faruk, último rei do egito, que adquiri 

em londres. Destaco também dois fuzis sistema flintlock 

presenteados aquando da coroação do imperador pedro i 

e fabricados, em 1824, por João batista, armeiro mestre do 

arsenal real do rio de Janeiro. um fuzil sistema forsyth 

presenteado aquando da coroação do imperador pedro ii 

e de fabrico de um armeiro pernambucano Jerônimo José 

buctory, mestre do arsenal de guerra de pernambuco, são 

de grande importância para o acervo. 

Quantos edifícios integram o complexo cultural Instituto 

Ricardo Brennand?

três edifícios. o Museu castelo são João, que abriga a 

minha coleção de armas e armaduras e telas orientalis-

tas, entre outros objetos. Na pinacoteca, além da cole-

ção de frans post, o foyer acolhe algumas peças sacras 

e belos exemplares da arte barroca do brasil, espanha 

e equador. este edifício também possui um acervo de 

obras raras, com destaque para a bibliografia do período 

holandês no brasil, como o livro de barléus, contando os 

grandes feitos de Nassau, uma espécie de diário oficial 

entrance of the grand canal with the basilica of santa 

Maria della salute.

You are also considered the largest private collector of 

weapons. Of this collection of about five thousand pieces 

of various origins, which would you highlight?

The sword of king farouk, the last king of egypt, which 

i got in london. i would also highlight flintlock system 

rifles presented at the coronation of emperor pedro i and 

manufactured in 1824 by João batista, master gunsmith of 

the royal arsenal of rio de Janeiro. a forsyth system rifle 

presented at the coronation of emperor pedro ii and made 

by a pernambuco gunsmith, Jerônimo José buctory, mas-

ter of war arsenal of pernambuco, are of great importance 

to the collection.

How many buildings make up the Instituto Ricardo 

Brennand cultural complex?

Three buildings. The Museu castelo são João, which 

houses my collection of arms and armour and oriental-

ists paintings, among other objects. in the pinacoteca, 

beyond the collection of frans post, the foyer welcomes 

some holy pieces and fine examples of baroque art from 

brazil, spain and ecuador. This building also has a collection 
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do brasil holandês, fundamental para a compreensão 

da formação da nossa terra. outra exposição é a de 

Paisagens Brasileiras que retratam recife, olinda, rio de 

Janeiro, porto de santos e salvador, no século xix e início 

do século xx. 48 esculturas em cera que compõem o 

Julgamento de Nicolau Fouquet, ocorrido na frança do 

século xvii, também estão na pinacoteca e também se 

encontra exposta uma coleção pertencente à arquiteta 

pernambucana Janete costa, de vidros de farmácias 

e peças decorativas em vidros coloridos. a biblioteca, 

com cerca de 60 mil títulos, alberga a história de um 

brasil holandês, do século xvii, e preciosas edições de 

obras de arte e obras raras. a galeria, recém construída, 

acolhe exposições provisórias e também é um espaço 

para eventos.

O que mais o orgulha no Instituto Ricardo Brennand?

É ver o instituto ser visitado todos os dias por várias 

crianças pobres. É a minha maior alegria. essas crianças 

jamais teriam a oportunidade de ver o que se encontra 

exposto aqui.

of rare books, highlighted by works from the Dutch period 

in brazil, such as the book of barléus, telling of the great 

deeds of Nassau, a kind of official gazette of Dutch brazil, 

fundamental to understanding the formation of our land. 

another exhibition is that of Brazilian Landscapes that 

depict recife, olinda, rio de Janeiro, salvador and porto de 

santos, in the nineteenth and early twentieth century. 48 

wax sculptures that make up the Trial of Nicolau Fouquet, 

which occurred in seventeenth-century france, are also in 

the pinacoteca and there is also a collection belonging to 

pernambuco architect Janete costa, of pharmacy glasses 

and decorative pieces in coloured glass. The library, with 

about 60,000 titles, holds the history of a Dutch brazil, of 

the seventeenth century, and precious editions of works of 

art and rare books. The Galeria, newly built, hosts tempo-

rary exhibitions and is also a space for events.

What do you take most pride in, having created the 

Instituto Ricardo Brennand?

seeing the institute being visited every day by many 

poor children. it is my greatest joy. These children would 

never have the opportunity to see what is exhibited here.

Que obra teve mais dificuldade em adquirir?

uma caixa de música alemã, que está à saída da 

pinacoteca. comprei num antiquário em portugal e o dono 

não queria vender, foram dias de negociações.

Está a construir uma capela, correto? 

estou a fazer uma igreja gótica que deve ficar pronta 

dentro de um ano e que terá capacidade para cerca de 500 

pessoas. com isso espero encerrar a minha trajetória cul-

tural e histórica. só não sei se me contenho. 

Fale-nos de alguns projetos sociais em que está envolvido.

a creche Nossa senhora do rosário, na várzea (recife), 

comandada pela minha mulher graça é também uma das 

minhas paixões. a instituição atende, em horário integral, 

cerca de 200 crianças carentes, oferecendo educação, 

alimentação e atendimento odontológico. também estou 

envolvido no instituto do fígado, a tentar erguer o hospi-

tal com algumas pessoas. É com vontade que se consegue, 

sou um obstinado. quando entro num projeto é de manhã 

à noite, 24 horas por dia. parafraseando fernando pessoa, 

«quando Deus quer, o homem sonha e a obra nasce».

What is the work that was most difficult to acquire?

a german music box, which stands at the exit of the 

pinacoteca. i bought it in an antique shop in portugal and 

the owner did not want to sell; it took days of negotiations.

Are you building a chapel, right?

i’m doing a gothic church, which should be ready in a 

year’s time and will have room for about 500 people. with 

this i hope to end my cultural and historical journey. i just 

do not know if i will be able to contain myself.

Tell us about some social projects in which you are 

involved.

The Nossa senhora do rosário crèche, in várzea (recife), 

led by my wife grace is also one of my passions. The insti-

tution looks after, full time, about 200 needy children pro-

viding education, food and dental care. i am also involved 

with the «liver institute», trying to found the hospital 

with some people. you need the will to succeed and i’m a 

diehard. when i enter a project i’m at it day and night, 24 

hours a day. paraphrasing fernando pessoa, «when god 

wills, man dreams and the work is born».
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bMw welt
Mundo BMW \\ BMW World

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY BMW AG, MüNCHEN, DEUTSCHLAND

ARqUITETURA \\ ARCHITECTURE

são futuristas as linhas do edifício que acolhe o bMw 

welt, mas o seu conteúdo reúne não só os dias vindouros 

do grupo bMw, como permite lembrar o passado e conhe-

cer o presente da empresa alemã.

transformado em outubro deste ano no centro nevrálgi-

co de todas as marcas do grupo, o bMw welt une-se com a 

bMw plant (fábrica da marca) e o Museu bMw para, num 

só espaço, permitir que clientes e visitantes usufruam de 

uma experiência única. É aqui, em Munique, no coração 

da bavária, que milhares de curiosos descobrem o percur-

so das marcas bMw, MiNi, rolls-royce, bMw Motorrad e 

husqvarna e das sub-marcas bMw M e bMw i.

The building that houses bMw welt may have futuris-

tic lines but its content focuses not only the days ahead of 

the bMw group, but also allows the recollection of the past 

and an introduction to the present of the german company.

transformed in october of this year into the nerve cen-

tre for all of the group’s brands, bMw welt joins with the 

bMw plant (the manufacturer’s factory) and the bMw 

Museum, in a single location, allowing customers and visi-

tors to enjoy a unique experience. it is here in Munich, in 

the heart of bavaria, that thousands of curious minds learn 

all about the bMw, MiNi, rolls-royce, bMw Motorrad and 

husqvarna brands and the sub brands bMw M and bMw i.
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embora entregue até 160 veículos por dia aos seus pro-

prietários, o bMw welt vai muito além desta função, sendo 

um centro de informação concentrada no que diz respeito 

ao grupo bMw e a atração mais concorrida da bavária. 

como bónus, os convidados são brindados com uma fas-

cinante arquitetura visionária, nascida das mãos da equipa 

de arquitetos do gabinete coop himmelb(l)au que, diri- 

gida por wolf D. prix, criou um conceito arquitetónico que 

combina forma e função.

o arrojado telhado ondulado que emana do edifício é su-

portado por apenas 11 pilares, criando a impressão de flu-

tuar sobre o mesmo, e é de tal forma grande que poderia 

cobrir toda a extensão da praça de são Marcos, em veneza. 

igualmente espetacular é o Duplo cone de 28 metros de al-

tura e 48 de perímetro, que consumiu cerca de um quarto 

das quatro toneladas de aço utilizadas na construção do 

bMw welt, resultando num dos primeiros aspetos arqui-

tetónicos a seduzir os cerca de dois milhões de visitantes 

que, desde 2007, visitam anualmente este centro.

although it delivers up to 160 vehicles per day to its 

owners, bMw welt goes far beyond this function, as a 

concentrated information centre regarding the bMw group 

and bavaria’s most visited attraction. as a bonus, guests 

are treated to fascinating visionary architecture, brought to 

life by the team of architects at coop himmelb(l)au, which, 

headed by wolf D. prix, produced an architectural concept 

that combines form and function.

The bold undulating roof protruding from the building 

is supported by just 11 pillars, giving the impression that 

it is floating on it, and is so large that it could cover the 

entire expanse of saint Mark’s square in venice. equally 

spectacular is the double cone some 28 meters high and 

48 metres in circumference, which used about a quarter 

of the four tons of steel used in the construction of bMw 

welt, resulting in one of the first architectural highlights to 

wow some two million visitors, who, since 2007, visit this 

centre each year.
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conquistando também os mais novos, as linhas irre-

verentes do bMw welt receberam, ao longo dos últimos 

anos, mais de 85 mil crianças ao abrigo do programa 

Junior campus, que se dedica a transmitir, de forma criativa, 

informação acerca de automóveis e de temas como mobi-

lidade e sustentabilidade.

com uma área exclusiva para cada marca do grupo, o 

bMw welt apresenta espaços que refletem a identidade 

individual de cada marca e a respetiva identidade corpora- 

tiva, garantindo no entanto que todos eles permitam que 

os visitantes experienciem de forma interativa os veículos 

expostos, que estão sempre destrancados e abertos. quem 

desejar prolongar a experiência para o nível de condução, 

tem a possibilidade de alugar à hora uma vasta gama de 

veículos no «bMw on Demand» e sentir o prazer de con-

duzir um inconfundível veículo do grupo bMw.

also conquering a younger fan base, the irreverent lines 

of bMw welt have welcomed more than 85,000 children 

over the past few years, as part of the Junior campus 

programme, which is dedicated to creatively transmitting 

information about cars and topics such as mobility 

and sustainability.

with an exclusive area for each group brand, bMw 

welt reveals spaces that reflect the individual identity of 

each brand and its respective corporate identity, ensuring 

however that they all allow visitors to interactively expe-

rience the vehicles on show, which are always unlocked 

and open. anyone wanting to prolong the experience to 

include driving can hire, by the hour, a wide range of ve-

hicles in the «bMw on Demand» and feel the pleasure of 

driving an unmistakable bMw group vehicle.

António Rebelo de SouSA
Economista
Economist

sou dos que entendem que o estado não deve, apenas, in-

tervir nas áreas que se prendem com o exercício da soberania.

como, também, sou dos que pensam que o estado deve 

ter um papel regulador, que uma boa legislação de defesa 

da concorrência se apresenta indispensável e que faz 

sentido a coexistência de uma rede de ensino público com 

o ensino privado. e como sou dos que consideram neces-

sário um serviço Nacional de saúde e o eventual recurso a 

programas de investimento público, sempre que se afigure 

oportuno aplicar políticas contracíclicas (em situação de 

recessão), desde que as mesmas não conflituem com as 

restrições orçamentais (de curto e de longo prazos).

pertenço à família da social-Democracia e padeço da 

debilidade de me autoconsiderar neo-keynesiano.

Mas, o facto de ter estas convicções e de, por conseguin-

te, pertencer à área do ps, não me impede de pensar que 

a questão do papel do estado  na economia não deva ser, 

amplamente, discutida.

pelo contrário, julgo que importa discutir o papel do 

estado na economia e que o ps não deve eximir-se a 

essa responsabilidade.

o próprio conceito de estado providência (que inclui o 

estado previdência) deve ser repensado, em muitos aspetos.

importa ponderar a passagem a um sistema Misto 

(envolvendo os sistemas de repartição e de capitalização) 

na segurança social, estudar formas de conciliação da 

intervenção do estado e da iniciativa privada nos setores 

da educação e da saúde e admitir uma reconfiguração do 

setor empresarial do estado.

importa ter a consciência de que, no que respeita à  

Dimensão Ótima do estado, existe, também aí, uma curva 

de laffer.

em boa verdade, o bem-estar aumenta numa primeira 

fase de incremento da dimensão do setor público (corres-

pondentemente a um estágio de arranque económico a 

la ranis e fei) para, a partir de certo nível dimensional, se 

constatar uma redução do mesmo (num estágio desenvol-

vimentista mais avançado).

Neste capítulo, convirá ter em conta a experiência nórdica.

por isso mesmo, o ps, sem abdicar da sua natureza 

social-democrata, deve mostrar-se aberto ao diálogo com 

as restantes forças democráticas, procurando chegar a 

um amplo consenso sobre o papel e a reforma do estado 

em portugal. o interesse nacional e a postura democrática 

assim o exigem.

Nem mais, nem menos...

Do Estado 

Concerning the State
i am someone who believes that the state should not only 

intervene in areas which relate to exercising sovereignty.

Just as i am also among those who believe that the state 

should have a regulatory role, that good legislation defen-

ding competitiveness is vital and that the coexistence of a 

network of public education with private education makes 

entire sense. and just as i am someone who considers that 

a National health service and the possible use of public 

investment programmes are necessary, whenever it 

appears appropriate to implement countercyclical policies 

(during times of recession), provided that they do not con-

flict with budgetary constraints (short and long term).

i belong to the social-Democracy family and i suffer from 

the weakness of believing myself to be neo-keynesian.

but the fact that i have these convictions and as a result 

belong to the area of ps [socialist party] does not prevent 

me from thinking that the issue of the role of the state in 

the economy should not be discussed in detail.

quite the contrary, i believe that it is vital to discuss the 

role of the state in the economy and that the ps should not 

shirk this responsibility.

The very concept of the welfare state must be rethought 

on many levels.

we should consider switching to a Mixed system (invol-

ving apportionment and capitalization systems) in social 

security, studying ways of reconciling state intervention 

and private initiative in the education and health sectors 

and admit a reconfiguration of the state business sector.

we must bear in mind that, as regards the optimal size of 

the state, there is, here too, a laffer curve.

in truth, well-being increases in an initial phase of incre-

ase in the size of the public sector (correspond to a stage of 

fei-ranis style economic growth) only, when a certain size 

is reached, for a reduction of the same to occur (in a more 

advanced developmental stage).

at this stage Nordic experience should be taken into account.

Therefore, the ps, without forgoing its social-democratic 

nature, must show itself open to dialogue with other de-

mocratic powers, and seek to reach a broad consensus on 

the role and the reform of the state in portugal. National 

interest and democratic approach require it thus.

Nothing more, nothing less...

OPINIãO \\ OPINION
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a amazónia, no brasil, é o seu chão e o seu refúgio. É lá, 

mais precisamente em Mato grosso, que getúlio vilela cria 

gado de elite da raça gir leiteiro, uma raça mais rústica, que 

permite ter uma alta produção de leite num país tropical. 

o leite produzido pela raça zebuína gir leiteiro (recen- 

temente 50% de uma vaca desta raça foi vendida por 436 

mil euros), originária da Índia, não tem a proteína beta ca-

zeina modificada, o que significa que é mais saudável para 

a alimentação humana. para além da raça gir leiteiro, 

getúlio vilela cria também a raça girolando, que resulta do 

cruzamento do gir leiteiro com o gado holandês. o objetivo 

é tornar Mato grosso a maior bacia leiteira do brasil.

The amazon rainforest, in brazil, is his home and his 

haven. it is there, and more precisely in Mato grosso, that 

getúlio vilela breeds elite gyr Dairy cattle, the most rustic 

of breeds, ensuring a high milk yield in a tropical country. 

The milk produced by the gyr Dairy breed (recently 50% of 

a cow of this breed was sold for 436 thousand euros), a zebu 

breed originally from india, does not have modified beta-

casein protein, which means that it is healthier for human 

consumption. apart from the gyr Dairy breed, getúlio vilela 

also breeds girolando cattle, resulting from crossbreeding 

gyr Dairy cattle with friesian cattle. The aim is to make Mato 

grosso brazil’s largest dairy producing area.

a história da ligação de getúlio vilela à vida nas fa- 

zendas começou muito cedo, ainda em criança, já que o 

seu pai também criava gado. seguindo as pisadas do seu 

progenitor, getúlio vilela começou por criar gado Nelore de 

corte, no sistema de pecuária extensiva em Mato grosso 

em 1968. em 2008, depois de vislumbrar o enorme poten-

cial leiteiro no Mato grosso, resolveu levar para a província 

o melhor do gado gir leiteiro, investindo em genética de 

ponta, de modo a criar vacas cada vez mais produtivas, re-

sistentes, férteis e dóceis. as melhores vacas são chamadas 

de matrizes e recebem cuidados especiais, com banho 

todos os dias e uma dieta equilibrada com direito a corn 

The history of getúlio vilela’s connection to farm life 

began very early, as a child, as his father also bred cattle. 

following in the footsteps of his father, gelúlio vilela started 

out with breeding Nellore cattle in the livestock ranching 

system in Mato grosso in 1968. in 2008, after envision-

ing the enormous dairy potential in Mato grosso, he de-

cided to bring the best of gyr Dairy cattle to the province, 

investing in cutting-edge genetics, to breed increasingly 

productive, hardy, fertile and docile cows. The best cows 

are called «beloveds» and enjoy special treatment, taking 

daily baths and enjoying a balanced diet with access to 

corn flakes and other treats. The farmer believes that  
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flakes e outros petiscos. o fazendeiro acredita que o brasil 

tem potencial para se tornar o maior produtor de leite do 

mundo e abastecer mercados carentes como a china, a 

Índia, África e também a américa do sul. 

Mas não se pense que este é um negócio apenas de nú-

meros. Na verdade, para getúlio vilela e sua família andar 

no meio destas vacas tão especiais é antes «um grande 

prazer, um aprendizado diário e um luxo». «a convivên-

cia próxima e contínua com animais desta estirpe faz-nos 

acreditar que elas têm sentimentos e, como as pessoas, 

possuem características distintas», acrescenta Maressa 

vilela bettencourt, filha de getúlio vilela, que, tal como seu 

pai, é uma apaixonada por estes animais. tanto um como 

outro amam a amazónia, Mato grosso, o gado de elite e a 

Natureza. saem todos os dias para a fazenda por vocação, 

porque isto de criar vacas e touros já lhes está no sangue.

brazil has the potential to become the largest milk 

producer in the world and to supply needy markets, such as 

china, india, africa and south america but don’t go thinking 

that this is a business just about numbers. in fact, for 

gelúlio vilela and his family walking among these special 

cows is rather «a great pleasure and a luxury, where you 

learn something every day». «The close and continuous 

interaction with animals of this breed makes us believe 

that they have feelings and, like people, have distinct char-

acteristics,» adds Maressa vilela bettencourt, daughter 

of gelúlio vilela, who, like her father, is passionate about 

these animals. both of them love the amazon rainforest, 

Mato grosso, elite cattle and nature. it is their calling to go 

out every day to the estate, because breeding cows and 

bulls is already in their blood.

bRuno SAntiAgo
Advogado Especialista em Direito Fiscal
Lawyer specialising in Tax Law

«taxes are the price we pay for a civilized society», 

assim definia imposto o famoso juiz do supremo tribunal 

federal norte-americano, oliver wendell holmes Jr, em 

1904. Daqui se retira que os impostos que não pagamos 

mas devíamos pagar é o que pagamos por uma sociedade 

menos civilizada. 

os impostos que não pagamos e devíamos pagar deri-

vam tanto de incumprimento pelos contribuintes (frau-

de e práticas abusivas com vista a diminuir a fatura de 

imposto), como de benefícios fiscais criados pelo parla-

mento. os benefícios fiscais devem ser analisados como 

sendo (mais) uma despesa para o estado, pois está-se a 

abdicar de uma receita que se não fosse a outorga desse 

benefício  seria obtida pelos impostos. Daí que, para alguns 

nos quais me incluo, os benefícios fiscais ou, em termos 

mais latos, a despesa fiscal, deva ser o mais possível evi-

tada. os impostos servem para arrecadar receita para o 

estado. arrecadar essa receita de forma justa e equitativa 

já é tarefa suficientemente hercúlea, não sendo necessário 

introduzir mais elementos como os benefícios fiscais que 

criam distorções num sistema já bastante complexo. pelo 

que quando é criado um determinado benefício fiscal, logo 

deve ser avaliado se esse benefício, se essa despesa fiscal, 

é eficiente na obtenção do fim visado.

recentemente o ministro da economia noticiou que 

seria introduzida uma nova taxa de irc de 10% para novos 

investimentos a realizar pelas empresas. À primeira vis-

ta parece ser uma boa medida para incentivar a eco- 

nomia. Mas sê-lo-á verdadeiramente? Não seria mais jus-

to e equitativo reduzir, ainda que menos, a taxa de irc para 

todas as empresas? Medidas deste teor devem primei-

ro ser adequadamente pensadas e estudadas e só depois 

cuidadosamente anunciadas.

A Taxa de IRC de 10% 

Corporate Income Tax at 10%
«taxes are the price we pay for a civilised society». This 

is how famous us supreme court judge oliver wendell 

holmes Jr. defined tax in 1904. accordingly, the taxes that 

we should pay but don’t, are the price we pay for having a 

less civilised society. 

The taxes we do not pay and should have paid originate 

as much from situations of non-compliance by taxpayers 

(fraud and abusive practices with the aim reducing tax 

bills) as from tax incentives created by parliament. tax 

incentives should be seen as (another) expense for the 

government as it is forgoing revenue that if it had not cre-

ated this incentive, it would have obtained through taxes. 

for some therefore, and i include myself, tax incentives or, 

in more general terms, tax expenditure should be avoided 

to the greatest extent possible. taxes are used to obtain 

revenue for the state. collecting this revenue in a fair and 

equitable manner is already a herculean task, and it not 

advisable to introduce further elements such as tax incen-

tives to create distortions in an already very complex sys-

tem. This means that when a given tax incentive is created 

it should immediately be appraised if this incentive, if this 

tax expenditure, is efficient in achieving its envisaged aim.

recently the Ministry of economy revealed that a new 

corporate income tax rate of 10% for new investments was 

to be introduced. at first sight this seems a good measure 

to boost the economy. but is it really? wouldn’t it be fairer, 

even if to a lesser extent, to reduce the corporate income 

tax rate for all companies operating in portugal? This type 

of legislative measures should be more carefully studied 

and evaluated before being announced to the public. 

OPINIãO \\ OPINION
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events in the sky
Momentos nas Nuvens
Moments in the Clouds

É da imaginação que nascem as mais improváveis ideias. 

«events in the sky» é prova disso mesmo ou não fossem 

já quatro anos a cruzar os céus de mais de 30 países distri-

buídos pelos cinco continentes.

exclusividade, segurança e inovação são as palavras-

-chave de um negócio que tem sido distinguido com 

vários prémios e entusiasmado audazes um pouco por 

todo o mundo. um casamento sobre o grand canyon, um 

jantar sobre paris, uma reunião de negócios sobre londres, 

um concerto de piano sobre a baía de sidney… o limite do 

céu deu lugar ao da criatividade, desde que a 50 metros 

de altura.

The most unlikely ideas are born of imagination. «events 

in the sky» is proof of this, having spent four years 

already cruising the skies in more than 30 countries across 

five continents.

exclusiveness, safety and innovation are the keywords 

of a business that has been honoured with several awards 

and daring enthusiastic all over the world. a wedding over 

the grand canyon, a dinner over paris, a business meeting 

over london, a piano concert over the sydney harbour... 

the sky’s the limit is matched by that of creativity, at least 

to a maximum height of 50 metres.
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conservas 
pinhais
A Alma do Caviar Português

The Soul of Portuguese Caviar

since 1920 little or nothing has changed at conservas 

pinhais. loyalty to tried and tested artisan methods has 

been engraved into the genetic code of the pinhal fam-

ily for three generations, earning it the distinction of one 

of the few canning companies on the planet that has not 

given into automation and freezing. behind these delica-

cies that enjoy prominence in exclusive gourmet spaces 

in more than 12 countries around the world, stands a busi-

ness whose production levels vary with the fishing tides. 

Defender of this art, uncompromising when it comes to 

product quality, antónio Manuel freitas pinhal, chief exec-

utive of the Matosinhos company for the last two decades, 

is proud to maintain a sea-flavoured tradition in the form 

of small tinplate cans, some featuring illustrations, others 

packed in cardboard.

Desde 1920 pouco ou nada mudou nas conservas 

pinhais. a fidelidade ao velho método artesanal inscreveu-

-se no código genético da família pinhal há três gerações, 

o que lhe vale a distinção de uma das raras empresas de 

conservas do planeta que não se rendeu à automati- 

zação e à congelação. por detrás destas iguarias com lugar 

cativo em exclusivos espaços gourmet de mais de 12 paí-

ses em todo o mundo, existe um negócio cuja quantidade 

produzida varia com as marés da pesca. acervo defensor 

desta arte e irredutível quanto à qualidade das conservas, 

antónio Manuel freitas pinhal, administrador da empre-

sa de Matosinhos já lá vão duas décadas, orgulha-se de 

manter uma tradição de sabor a mar em forma de pe- 

quenas latas em folha de flandres, algumas ilustradas, 

outras cartonadas.

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 5, 6 © ABEL ANDRADE;     2, 3, 4 © PEDRO ALVES/PHOTO ATTRACTION

ENTREVISTA \\ INTERVIEW
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«Temos um nicho de mercado 
espalhado por todo o mundo» 
\\ «We have a niche market 

spread around the world»

What sets pinhais apart from other canneries?

pinhais is the only factory that uses the traditional 

method, that is, everything is done by hand. The process is 

just the same as it was in 1920. There are no machines for 

cutting or freezing fish; we only work with fresh fish. in the 

end the quality is unrivalled.

have you never been tempted to change the process to 

reduce production costs?

i have had many clients who requested greater quantities, 

but i have never taken this path. i prefer to produce less 

and ensure product quality and the sustainability of the 

company. embarking on the path of greed for excessive 

profit, would soon lead to us losing an identity that has 

taken years to build. other producers of canned goods rec-

ognise that we are a special case.

do you believe that this process is the secret of pinhais?

in Matosinhos there used to be about 50 canneries and 

all of them operated to arti-

san methods. however, most 

of them started to introduce 

cheaper raw materials, which 

was reflected in the quality of 

the product and in the return of 

orders. we were the only ones 

who always stayed loyal to our suppliers (all portuguese, 

nothing is imported), although we have received several 

proposals to do the contrary. resistance is the guarantee 

of our success.

This option is naturally reflected in the final price of 

the product.

yes, it has to be higher. That is why the distribution of 

our products is extremely selective. 90% of our produc-

tion is for export, only 10% goes to the domestic market. 

interestingly, in 2012 sales to portuguese gourmet stores 

increased 45%.

perhaps because sardine roe, pinhais’ most special 

product, is known as «portuguese caviar»...

without a doubt. and we also have the rolls royce of 

canned products, the Mabuti brand (small sardines in 

tomato), which is exported to the philippines and the 

united states of america. in the philippines, Mabuti means 

«very good».

to which countries do you export?

we export to more than 12 countries. we have various 

brands, like Mabuti, pinhais azeite, pinhais tomate, Nuri, 

and each has its market. besides the philippines and 

the united states of america, we export to austria, italy, 

o que distingue a pinhais das restantes fábricas de 

conservas?

a pinhais é a única fábrica que utiliza o método artesa-

nal, ou seja, tudo aqui é manual. o processo é igual ao que 

era feito em 1920. Não há máquinas para cortar peixe nem 

congelação; só trabalhamos com peixe fresco. No final a 

qualidade é incomparável.

nunca se sentiu tentado a alterar o processo para reduzir 

os custos de produção?

tive já diversos clientes que pediram quantidade, mas 

nunca fui por essa via. prefiro produzir menos, mas garan-

tir a qualidade do produto e a sustentabilidade da empresa. 

enveredando pelo caminho da ambição pelo lucro desme-

dido, perderíamos em pouco tempo uma identidade que 

levou anos a construir. os outros produtores de conservas 

reconhecem que somos um caso à parte.

acredita que este processo é o segredo da pinhais?

antigamente havia em 

Matosinhos cerca de 50 fábri-

cas de conservas e todas uti-

lizavam o processo artesanal. 

contudo, a maioria começou a 

introduzir matéria-prima mais 

barata, o que se refletiu na qua-

lidade do produto e na devolução de encomendas. fomos 

os únicos que sempre nos mantivemos fiéis aos nossos 

fornecedores (todos portugueses, nada é importado), 

apesar de termos tido várias propostas para tal. a resistên-

cia é a garantia do nosso sucesso.

esta opção reflete-se naturalmente no preço final 

do produto.

sim, tem de ser mais elevado. por isso é que a distribui-

ção dos nossos produtos é extremamente seletiva. 90% da 

nossa produção é para exportação, apenas 10% se destina 

ao mercado interno. curiosamente, em 2012 as vendas 

para as lojas gourmet portuguesas aumentaram 45%.

talvez porque as ovas de sardinha, o produto mais especial 

da pinhais, sejam conhecidas como o «caviar português»…

sem dúvida. e temos também o rolls royce das conser-

vas, a marca Mabuti (petinga em tomate) que é exportada 

para as filipinas e para os estados unidos da américa. Nas 

filipinas, Mabuti significa «muito bom».

Quais os países para onde exportam?

exportamos para mais de 12 países. temos várias 

marcas, como Mabuti, pinhais azeite, pinhais tomate, 

Nuri, e cada mercado tem a sua. além das filipinas e dos 

estados unidos da américa, exportamos para Áustria, 
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itália, frança, Dinamarca, holanda, antilhas holandesas, 

aruba, Macau, entre outros. a nível mundial não há con-

corrência exclusivamente artesanal. as conservas pinhais 

são das poucas a manter este processo. 

como funciona localmente nos diferentes mercados?

em cada mercado temos um agente que é como a fun-

dação desta casa, já que trabalhamos há 50 anos com al-

guns deles. estão de tal modo fidelizados à pinhais que não 

trocam por nenhuma outra. temos um nicho de mercado 

espalhado por todo o mundo.

têm outros mercados no horizonte?

sim. brasil, por exemplo, onde já estamos a tratar do pro-

cesso há mais de um ano, dada toda a burocracia exigida. 

china é outro mercado muito interessante.

atualmente quantas latas produzem por dia?

a produção está sempre dependente da quantidade e do 

tamanho do peixe, mas em média produzimos diariamente 

cerca de 30 mil latas. em 2012 houve falta de peixe, tivemos 

muitas encomendas mas pouca sardinha. Normalmente é 

cíclico, há anos em que há muito, outros em que há menos.

Qual a faturação anual da empresa?

pelo que acabo de referir, a faturação também varia, mas 

nos últimos anos tem andado entre três e os quatro mi-

lhões de euros.

Quais as variedade de produtos que oferecem?

sardinha (em azeite, picante, em tomate), petinga em 

tomate (quando há petinga), filetes de cavala (em azei-

te, picante, em tomate). Depois temos o caviar, ou seja, as 

ovas de sardinha. antigamente também fazíamos atum, 

mas como deixou de haver fresco (agora só congelado), 

já não queremos. estamos também neste momento a 

desenvolver três novos produtos: sardinha em caldeirada,  

carapau picante e patê de sardinha picante.

Quantos colaboradores tem hoje a pinhais?

tem atualmente 120 colaboradores, dos quais cem são 

mulheres já que ‘elas’ têm uma maior habilidade para ma-

nusear o peixe. algumas pessoas trabalham nesta empre-

sa há mais de 50 anos. valorizamos a experiência e os anti-

gos costumes, ou não tivéssemos ainda uma antiga sineta 

que lembra a hora de entrada / saída e continuássemos a 

rezar o terço todos os dias às quatro da tarde.

france, Denmark, the Netherlands, the Dutch antilles, 

aruba, Macau, among others. globally there is no competi-

tion that is exclusively artisan. pinhais canned goods are 

among the few to maintain this process.

how does it work locally in the different markets?

in each market we have an agent, which acts like the 

foundation of our company, seeing as we have been 

working for 50 years with some of them. in this way they 

are loyal to pinhais, and would not change it for any other. 

we have a niche market spread throughout the world.

do you have any other markets in your sights?

yes. brazil, for example, where we have already been 

dealing with the process for over a year, given all the 

paperwork required. china is another very inter- 

esting market.

how many cans do you currently produce per day?

production is always dependent on the amount and size 

of the fish, but on average we produce about 30,000 cans 

each day. in 2012 there was a lack of fish; we had many or-

ders but few sardines. it normally goes in cycles; there are 

years in which there are a lot, others in which there is less.

What is the annual turnover of the company?

given what i have just mentioned, our turnover also var-

ies, but in recent years has been between three and four 

million euros.

What is the range of products you offer?

sardines (in olive oil, spicy, in tomato), small sardines in 

tomato (when available), mackerel fillets (in oil, spicy, in 

tomato). Then we have caviar, or more correctly, sardine 

roe. formerly we also did tuna, but as we could no longer 

get fresh tuna (there is only frozen only), we don’t want it 

now. we are also currently developing three new products: 

sardines in stew, spicy mackerel and spicy sardine pâté.

how many employees does pinhais have today?

it currently has 120 employees, of which one hundred 

are women because they are more skilled at handling 

fish. some people have been working in this company for 

over 50 years. we value experience and old customs, if we 

didn’t we would no longer have an old bell that still marks 

opening and closing time and we wouldn’t continue to say 

the rosary every day at four in the afternoon.
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the cipriani
Mais do que um Hotel, um Estado de Espírito

More than a Hotel, a State of Mind
TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ORIENT-EXPRESS HOTELS LTD.
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«veneza é como comer uma caixa inteira de licores de 

chocolate de uma só vez», disse o escritor truman capote. 

e a ilha de giudecca, com o seu charmoso e belo hotel 

cipriani é a melhor parte, dizemos nós. com a elegância 

de um clube privado e a vantagem de estar situado a qua-

tro minutos de lancha da famosa praça de são Marcos, o 

cipriani é quase um estado de espírito, situado numa das 

cidades mais românticas e inusuais do mundo. 

«venice is like eating an entire box of chocolate liqueurs 

in one go», said the writer truman capote. and we say 

the island of giudecca, with its charming and beautiful 

hotel cipriani is its best part. with the elegance of a private 

club and the advantage of being located four minutes by 

launch from the famous saint Mark’s square, the cipriani 

is almost a state of mind, situated in one of the most ro-

mantic and unusual cities in the world.

Do hotel, imerso em jardins luxuriantes e com vistas 

de cortar a respiração sobre a água, avista-se, não muito 

longe, o coração de veneza. locais emblemáticos como 

a basílica de são Jorge Maior ou a praça de são Marcos 

espreitam do outro lago da lagoa, por entre gôndolas que 

vão deslizando frente ao canal. essa agitação medida fica, 

contudo, lá fora, porque no interior do cipriani o que se res-

pira é paz e absoluta tranquilidade. 

from the hotel, immersed in lush gardens and with 

breathtaking views over the water, the heart of venice can 

be seen tantalisingly close. iconic landmarks such as the 

basilica of san giorgio Maggiore and the piazza san Marco 

are visible on the other side of the lagoon, amid the gon-

dolas gliding across the canal. This measured agitation re-

mains, however, outside, because inside the cipriani there 

reigns a sense of peace and absolute tranquillity.

60 \\  Império



62 \\  Império  Império  \\ 63 

o ambiente calmo que se vive no hotel começa nos 

seus 79 quartos e suítes. com uma decoração que conjuga 

uma elegância simples com um mobiliário extremamente 

rico, destes quartos com vistas para os jardins do hotel ou 

para a grande lagoa, o destaque vai para a suíte palladio, 

a mais luxuosa de todas as suítes. para além de vistas de 

180 graus sobre a lagoa de veneza, esta suíte tem terraço 

privado, uma generosa área de jantar, que permite aos con-

vidados oferecerem festas privadas, recorrendo a serviços 

de mordomo privativo, uma exclusiva piscina aquecida e 

um jacuzzi envoltos em aromáticas flores de jasmim.

The calm atmosphere experienced in the hotel begins in 

its 79 rooms and suites. with a décor that combines sim-

ple elegance with extremely rich furnishings, the highlight 

of these rooms with views of the hotel gardens or of the 

large lagoon, is the palladio suite, the most luxurious of all 

the suites. in addition to 180-degree views over venice’s 

lagoon, this suite has a private terrace, a spacious dining 

area, allowing guests to throw private parties, using the 

services of a private butler, an exclusive heated pool and a 

jacuzzi surrounded by aromatic jasmine flowers.

para quem quiser uma acomodação com privacidade 

total, o cipriani dispõe de mais 16 suítes e quartos situados 

nos palácios vendramin e Nani-barbaro, dois edifícios do 

século xv, ligados ao edifício principal do hotel através de 

um belo jardim ancestral. com serviço de mordomo pri- 

vativo que disponibiliza aos hóspedes a lendária gastro- 

nomia do cipriani e dos seus três restaurantes (o fresco 

pool restaurant, o relaxante cip club e o elegante fortuny), 

estes hóspedes beneficiam ainda de todas as facilidades 

do hotel, como o elegante piano bar, o court de ténis e a 

impressionante piscina olímpica de águas aquecidas. 

for anyone who wants accommodation with total pri-

vacy, the cipriani has 16 more suites and rooms in the 

vendramin and Nani-barbaro palaces, two buildings 

dating from the 15th century, linked to the main building 

of the hotel by a beautiful ancient garden. with private 

butler service, serving guests the legendary cuisine of the 

cipriani and its three restaurants (the cool pool restaurant, 

the relaxing cip club and the elegant fortuny), guests 

also benefit from all of the hotel’s facilities, such as the el-

egant piano bar, the tennis court and the stunning heated 

olympic size pool.
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o casanova wellness centre é outra das facilidades ao 

alcance de todos os hóspedes do cipriani. com um nome 

que faz referência ao espírito romântico de giacomo 

casanova, este centro de bem-estar tem cabines de tra-

tamento especialmente desenhadas para massagens a 

dois. com uma atmosfera relaxante e acolhedora, o spa 

tem ainda disponíveis infusões à base de óleos essenciais, 

serviços de pedicura, um centro de fitness equipado com 

tecnologias e equipamentos de topo, sauna, banho turco e 

um salão de beleza. 

opção ideal para viajantes exigentes, o hotel cipriani é 

capaz de proporcionar diferentes e múltiplas experiências 

a quem o visita. situado num arquipélago que foi em temos 

considerado o Jardim das Delícias, ele é a personificação 

da elegância.

The casanova wellness centre is another of the facilities 

available to all guests staying at the cipriani. with a name 

reflecting the romantic spirit of giacomo casanova, this 

wellness centre has treatment rooms specially designed 

for two-person massages. with a relaxed and friendly 

atmosphere, the spa also offers infusions based on essen-

tial oils, pedicure services, a fitness centre equipped with 

top technology and equipment, a sauna, a steam room and 

a beauty salon.

The ideal choice for discerning travellers, the hotel 

cipriani is able to provide multiple and varying experiences 

to its visitors. stood on an archipelago, which was once 

considered the garden of Delights, it is the personification 

of elegance.
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from far, far away, as if captured in an aerial photograph, 

Norway is a huge stain in the most varied shades of green, 

dotted, here and there by the whiteness of snow and the 

blue of rivers, lakes and sea. seen more closely, it reveals 

mountains, waterfalls, forests, glaciers and majestic fjords, 

competing head to head with colourful houses, the blan-

ket of snow, the midnight sun and the aurora borealis to 

appear on any postcard.

with about 325,000 km² of territory formed by 150,000 

islands, this country is considered one with the best quality 

of life in the world. sustainable tourism, the environment 

De longe, de muito longe, como se captada por uma 

fotografia aérea, a Noruega é uma enorme mancha nos 

mais variados tons de verde, pintalgada, aqui e ali, pela 

brancura da neve e pelo azul dos rios, lagos e mar. Mais 

de perto, desvendam-se montanhas, quedas de água, 

florestas, glaciares e majestosos fiordes, que competem 

lado a lado com casarios coloridos, o manto da neve, o sol 

da meia-noite e com a aurora boreal para figurarem num 

qualquer cartão postal.

são cerca de 325 mil km2 de um território formado por 

150 mil ilhas, e considerado um dos países com melhor 

qualidade de vida do mundo. privilegia-se o turismo 

sustentável, o ambiente e o respeito pela cultura local. 

embora tendo estado ligada à Dinamarca por mais de 400 

anos, a história, a cultura e a tradição são inabaláveis e 

traduzem-se nas paisagens, nos museus, nas cidades e 

nas pessoas.

pátria de vikings conquistadores, a Noruega inspira o mais 

comum dos viajantes a ir cada vez mais longe, porque 

cada quilómetro rodado ou milha navegada é, acima 

de tudo, uma conquista. É uma nação marítima e, por 

isso, a pesca é um dos principais recursos económicos.  

and respect for local culture are given priority. although 

having been connected to Denmark for more than 400 

years, history, culture and tradition are steadfast and 

reflected in the landscapes, museums, cities and people.

home to the viking conquerors, Norway inspires the most 

common of travellers to go farther and farther, because 

every kilometre covered or mile navigated is, above all, a 

victory. This is a seafaring nation and therefore fishing is a 

major economic resource. but oslo, the capital, took the cue 

and where once there was a rundown pier, launched one of 

the most beautiful opera houses in the world into the sea.  
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Mas oslo, a capital, aproveitou a deixa e lançou ao mar, onde 

antes havia um cais degradado, uma das mais belas casas 

de ópera do mundo. os seus 1800 m2 em blocos de mármore 

branco contrastam com o brilho débil do fim de tarde, com 

o casario nórdico e com a brandura do mar. condiz, no 

entanto, com o manto branco que no inverno teima em 

perdurar. porém, a Ópera partilha a palavra imponência 

com o parlamento Norueguês, o palácio real, o grand 

hotel, o centro do Nobel da paz e com o vigelandsparken, 

um parque com extensos e bem cuidados relvados e com 

212 esculturas moldadas em rocha que retratam as facetas 

da existência humana.  

De comboio, ou de catamarã, ruma-se a outros lugares, 

vilas, cidades. É preciso respirar fundo, porque a beleza 

its 1800 square metres in white marble blocks con-

trast with the feeble glow of the late afternoon, with the 

Nordic houses and the softness of the sea. They do match, 

however, the white cloak that stubbornly persists in winter. 

however, the opera house shares the word grandeur with the 

Norwegian parliament, the royal palace, the grand hotel, 

the Nobel peace centre and with the vigelandsparken, a 

park with vast, manicured lawns and with 212 sculptures 

hewn from rock, portraying the facets of human existence.

by train, or catamaran, the compass points to other plac-

es, towns, cities. you need to take a deep breath, because 

beauty turns into fascination. winding stretches of road, 

dozens of seemingly endless tunnels, cascades of clear 

water, snowy landscapes and, of course, the fjords which 
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transforma-se em fascinação. são trechos sinuosos, 

dezenas de túneis aparentemente intermináveis, cascatas 

de águas claras, paisagens cobertas de neve e, claro, 

os fiordes, que são formações geológicas, reentrâncias 

profundas na linha da costa, formadas pela ação erosiva 

de glaciares que foram derretendo ao longo dos séculos. 

É preciso entender porque é que estas concavidades, 

invadidas pelo mar, angariam tanta fama, a ponto de 

terem sido escolhidas pelos leitores da National Geografic 

Traveler como o cenário mais belo do planeta. Mas o que 

realmente importa é que naquela monotonia de águas 

calmas e vento invariavelmente frio o ânimo renasce 

quando entre as nuvens o sol aparece, dando lugar a um 

arco-íris que coroa vilarejos e quintas.

No oeste do país, pertinho do círculo polar Ártico, bergen 

apresenta-se histórica e pacata. a morfologia da paisagem, 

a animada feira de peixes e o casario de mercadores, com 

mais de 400 anos e património Mundial da uNesco, 

tornam a visita inolvidável. É a partir de bergen que se pode 

alcançar os fiordes hardangerfjord e sognefjord, sendo 

este último mais largo (200 km) e mais profundo (1300 m) 

do país. É também daqui que se pode viajar até flam, 

o ponto final de muitos cruzeiros locais, até ao enorme 

glaciar de Jostedalsbreen e até às belas quedas de água 

geirangerfjord e trollvegge.

Não há uma época do ano ideal para visitar a Noruega, 

porque se por um lado no verão podemos apreciar o sol da 

meia-noite, só no inverno nos podemos deslumbrar com a 

aurora boreal e as colinas e montanhas de neve pintadas.

De lá, e para mais tarde recordar, podemos trazer uma 

are geological formations, deep recesses on the coastline, 

formed by the erosive action of glaciers that melted over 

the centuries. you need to understand why these hollows, 

invaded by the sea, have garnered so much fame as to 

have been chosen by the readers of National Geographic 

Traveler as the most beautiful setting on the planet. but 

what really matters is that in that monotony of calm wa-

ters and invariably cold wind, the spirit is reborn when the 

sun appears between the clouds, giving rise to a rainbow 

crowning villages and farms.

in the west of the country, very close to the arctic circle, 

stands bergen, historical and peaceful. The morphology of 

the landscape, the lively fish fair and the merchants’ houses 

dating back more than 400 years and boasting uNesco 

world heritage site status, make this visit unforgettable. 

from bergen you can reach the hardangerfjord and 

sognefjord fjords, the latter being the broadest (200 km) 

and deepest (1300 m) in the country. you can also travel to 

flam from here, the end point of many local cruises, and 

to the enormous Jostedalsbreen glacier or to the beautiful 

geirangerfjord and trollvegge waterfalls.

There is no ideal time of year to visit Norway, because if 

on one hand you can marvel at the summer midnight sun, 

in the winter you can only be bowled over by the aurora 

borealis and the snow painted hills and mountains.

as a keepsake you can take home a collection of 

Norwegian ogres, trolls, ugly on the outside but said to 

have a heart of gold. Miniatures of colourful old houses of 

bergen also make beautiful mementos.

whether in oslo, a quieter style of capital, but increasingly 
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coleção de ogres noruegueses, os trolls, feios por fora mas 

dizem ter um coração de ouro. as miniaturas do casario 

antigo e colorido de bergen também são belas lembranças.

seja em oslo, capital de jeito pacato, mas cada vez mais 

vibrante, seja nas vielas antigas de bergen, ou entre os 

barcos pesqueiros de alesund, ou ainda nos telhados 

cobertos por vegetação nos bosques que debruam os 

fiordes, ou até nos cenários brancos e plácidos, a paz de 

espírito é o melhor souvenir que se pode trazer da Noruega.

vibrant, whether in the old alleyways of bergen, or between 

fishing boats in alesund, or even on the roofs covered with 

vegetation in the woods flow down to the fjords, or also in 

the white and placid landscape, peace of mind is the best 

souvenir you can bring back from Norway.
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É na mesma cidade que acolhe o opulento taj Mahal que 

se ergue este majestoso spa, onde antigos costumes e ritu-

ais indianos proporcionam experiências revigorantes.

combinando arquitetura reminiscente da dinastia 

Mughal com refrescantes linhas contemporâneas, o maior 

spa da Índia estende-se por 99 mil metros quadrados, 

homenageando em cada detalhe o antigo império e ofe- 

recendo aos turistas que se deslocam a agra mais um local 

de passagem incontornável.

in the same city that contains the opulent taj Mahal we 

find this majestic spa, where ancient indian customs and 

rituals provide invigorating experiences.

combining architecture reminiscent of the Mughal 

dynasty with refreshing contemporary lines, the largest 

spa in india develops over 99,000 square meters, paying 

tribute with every detail to the ancient empire and offering 

tourists coming to agra yet another must-see attraction.



78 \\  Império  Império  \\ 79 

Neste espaço único do hotel itc Mughal, o design rela-

xante é marcado pelo recurso a diferentes tons de branco, 

que colaboram para conferir ao ambiente uma harmo-

niosa sensação de serenidade, e pelo recurso a elementos 

decorativos tipicamente indianos, como a madrepérola e 

pedra detalhadamente trabalhada. 

remetendo para os «Jardins do paraíso» introduzidos 

na Índia por babar, o primeiro imperador Mughal, o kaya 

kalp é rico em luxuriosos jardins que combinam fontes, 

árvores de frutos e flores perfumadas, revelando-se como 

o local ideal para descontrair, usufruindo do calmante 

som da água a correr e da fragrância sedutora das árvores 

em flor. 

in this unique part of the itc Mughal hotel, the relaxing 

design is marked by the use of different shades of white, 

which work together to give the environment a harmoni-

ous feeling of serenity, and by the use of typically indian 

decorative elements, such as mother of pearl and finely 

crafted stone.

bringing to mind the «gardens of paradise» introduced 

to india by babar, the first Mughal emperor, the kaya kalp 

is rich in lush gardens that feature fountains, fruit trees 

and fragrant flowers, proving to be the ideal place to relax, 

enjoying the soothing sound of running water and the en- 

ticing fragrance of trees in blossom.
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este oásis de tranquilidade conta com oito sumptuosas 

salas de tratamento, que incluem o royal Mughal hamam, 

o primeiro hamam de luxo do país, que pretende recriar o 

ambiente vivido nos banhos turcos reais existentes du-

rante a dinastia em que se inspira este spa. 

Das mãos treinadas dos terapeutas saem experiências 

majestosas que, recorrendo ao poder curativo de pedras 

exclusivas e metais preciosos, recuperam o legado espiri- 

tual e medicinal da dinastia Mughal. entre as diversas 

opções, destaca-se o «taj Mahal romance», eleito o tra- 

tamento mais luxuoso da Índia, que foi pensado para propor- 

cionar a um casal 180 minutos de profundo relaxamento. 

resgatando o legado do império Mughal, o kaya kalp trata 

cada convidado como se de realeza se tratasse, oferecen-

do-lhe ambientes requintados, repletos de uma ofuscante 

beleza natural e serviços cuja qualidade inquestionável já 

lhe valeu diversas distinções. 

this oasis of tranquillity enjoys eight sumptuous 

treatment rooms, which include the royal Mughal hamam, 

the country’s first luxury hamam, which aims to recreate 

the atmosphere experienced in the royal steam baths that 

existed during the dynasty that inspired this spa.

The hands of trained therapists produce majestic experi-

ences which, using the healing power of exclusive stones 

and precious metals, adopt the medical and spiritual leg-

acy of the Mughal dynasty. among the various options, 

highlights include the «taj Mahal romance», voted india’s 

most luxurious treatment, which has been designed to 

provide a couple 180 minutes of deep relaxation.

redeeming the legacy of the Mughal empire, the kaya 

kalp treats every guest as if they were royalty, offering 

them exquisite environments filled with dazzling natural 

beauty and services, the uncompromising quality of which 

has already earned it several awards.



roteMburgo
CITY BREAK 

Cidade Cinematográfica
Storybook Town

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ROTHENBURG TOURISMUS SERVICE
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The medieval atmosphere of the town of rothenburg, 

in germany, is undeniable. located halfway between 

the international airports of frankfurt and Munich, 

walking through its streets is an unforgettable journey to  

past centuries.

formed in 1142 and elevated to free imperial city in 1274, 

rothenburg became one of the most important german 

cities of the Middle ages and one of the most appreciated by 

painters and poets during the romantic age. Despite losing 

some of its importance over the centuries, its medieval 

buildings remain untouched and include 42 gates and 

towers, a wonderful series of old buildings and museums, 

countless taverns and restaurants with Michelin stars, all 

combining to make rothenburg one of germany’s most 

attractive towns.

a atmosfera medieval da cidade de rotemburgo, na 

alemanha, é inegável. situada a meio caminho entre os 

aeroportos internacionais de frankfurt e Munique, percor-

rê-la é uma viagem inesquecível a séculos passados.

formada em 1142 e elevada à categoria de cidade 

imperial em 1274, rotemburgo tornou-se numa das cida-

des alemãs mais importantes da idade Média e uma das 

mais apreciadas por pintores e poetas na era romântica. 

apesar de ter perdido alguma importância ao longo dos 

séculos, os seus quarteirões de edifícios medievais con- 

tinuam intocáveis: incluem 42 portões e torres, um conjunto 

admirável de velhos edifícios e museus, inúmeras tabernas 

e restaurantes com estrelas Michelin, que contribuem 

para fazer de rotemburgo uma das cidades mais atrativas 

da alemanha. 
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picturesque during the day and mysterious at night, 

rothenburg is pleasant at any time of year: in the sum-

mer the nights are long and hot, while in the winter the 

snow transforms the rooftops and streets into authentic 

christmas postcards. There’s always something happening 

here, as rothenburg hosts numerous festivals and cel-

ebrations throughout the year. if you are present at any 

of them, be sure to sample the fine food and great wines 

of the region, not forgetting Schneebälle for dessert. This 

is the typical sweet of rothenburg, the shape of which 

resembles a snowball, and which can be enjoyed plain or 

with a choice of coatings such as icing sugar, cinnamon, 

chocolate, coconut and almonds.

pitoresca durante o dia e misteriosa à noite, rotemburgo 

revela-se agradável em qualquer altura do ano: se no verão, 

as noites são longas e quentes, no inverno, a neve transfor-

ma os telhados e as ruas em autênticos postais de Natal. a 

animação está sempre presente, já que em rotemburgo se 

realizam durante todo o ano inúmeros festivais e festas. se 

for a algum deles, não deixe de provar a boa gastronomia e 

os grandes vinhos da zona e Schneebälle, para a sobreme-

sa. trata-se do doce típico de rotemburgo, cujo formato se 

assemelha a uma bola e que pode ser degustado ao natu-

ral ou com diversas coberturas, como açúcar de pasteleiro, 

canela, chocolate, coco e amêndoas.
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robuchon 
au dôMe

Ostentação de Sabores
Flavour Sensation

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GRAND LISBOA HOTEL

RESTAURANTE \\ RESTAURANT

when artistic cuisine meets the finest wines, exemplary 

service and breathtaking décor the natural result is the 

robuchon au Dôme, a restaurant located in the dome of 

the grand lisboa hotel in Macau, with superb views over 

the region. with a menu designed by renowned french 

chef Jöel robuchon, and with award-winning chef francky 

semblat as executive director, robuchon au Dôme is a 

journey through the best of french cuisine in asian lands.

quando a gastronomia artística se encontra com os 

melhores vinhos, um serviço exemplar e uma decoração 

de cortar a respiração é natural que o resultado seja este 

robuchon au Dôme, um restaurante situado na cúpula 

do grand lisboa hotel, em Macau, com vistas soberbas 

sobre a região. com um menu da autoria do renomado 

chef francês Jöel robuchon, e com a direção executiva do 

também premiado chef francky semblat, robuchon au 

Dôme é uma viagem ao melhor da culinária francesa em 

terras asiáticas.
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The trip takes you to the top, to a circular setting, some 

238 metres from the ground of bustling Macau. it should 

be made with an open heart, ready to be amazed by 

intense flavours that whisk you instantly to the best that 

france has to offer in terms of gastronomy. Meticulously 

designed by famed and award winning chef Jöel robuchon, 

robuchon au Dôme, one of the best restaurants in the 

world, can boast three Michelin stars since 2009.

a viagem é ao cimo, a um lugar circular, a 238 metros 

do chão da agitada Macau. Deve-se fazê-la de coração 

lavado, pronto a ser arrebatado por sabores intensos, 

que nos transportam de imediato para o que de melhor 

frança tem para oferecer em termos gastronómicos. 

Meticulosamente desenhado pelo afamado e premiado 

chef Jöel robuchon, robuchon au Dôme, nome de um dos 

melhores restaurantes do mundo, ostenta três estrelas 

Michellin desde 2009. 

instalado na cúpula do grand lisboa hotel, este lugar 

de sabores únicos começa por ser  especial graças à sua 

decoração exemplar. Desde logo, chama a atenção o can-

deeiro feito de 131.500 cristais swarovski, situado bem no 

centro do restaurante e que confere uma mística espe-

cial ao lugar. a grandiosidade deste lugar, não se deve, no 

entanto, a apenas esta peça de cristal. a acompanhá-la 

estão enormes estantes em vidro, que preenchem parte 

das paredes do restaurante, e que guardam esculturas 

located within the dome of the grand lisboa hotel, 

this place of unique flavours is already special thanks to 

its stunning interior. from the outset, the lamp made of 

131,500 swarovski crystals, situated right in the centre of 

the restaurant, grabs your attention and confers a spe-

cial mystique to the place. The grandeur of this eatery is 

not, however, due only to this crystal piece. Joining it are 

enormous glass shelves, lining part of the restaurant’s 

walls, and holding sculptures representing famous vintage 
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representativas de famosos vinhos vintage, e estão tam-

bém lâmpadas baccarat, que tornam o chão de robuchon au 

Dôme especialmente belo. a decoração de luxo é comple- 

tada com um mobiliário faustoso e com um conjunto de 

louça de servir de algumas das melhores marcas do planeta.

robuchon au Dôme não seria, contudo, uma referência 

mundial se mais do que uma decoração única não tivesse 

uma cozinha de bradar aos céus. com um menu que con-

templa produtos como caviar, trufas, carnes, sobremesas 

à base de chocolate, caramelo e coco, robuchon au Dôme 

é considerado o melhor restaurante francês na zona da 

grande china. a acompanhar os pratos de autor estão al-

guns dos melhores vinhos do mundo, numa carta de exibe 

mais de nove mil referências. um lugar que se revela 

perfeito para todos aqueles que acreditam que um prato 

só se torna verdadeiramente soberbo se for acompanhado 

por um excelente vinho.

wines, and also baccarat lamps, which make the floor of 

the robuchon au Dôme especially beautiful. The décor is 

rounded off with luxury furnishings and tableware from 

some of the best brands on the planet.

robuchon au Dôme would not, however, be a global 

benchmark if it were not for the phenomenal food that 

joins the unique interior design. with a menu that includes 

products such as caviar, truffles, meats, or desserts made 

with chocolate, caramel and coconut, robuchon au Dôme 

is considered the best french restaurant in the chinese-

speaking world. accompanying the gourmet dishes are 

some of the best wines in the world, in a list boasting more 

than nine thousand wines. a place that proves perfect 

for anyone who believes that a dish only becomes truly 

superb when accompanied by an excellent wine.



heinz 
beck 
Cozinha com Arte
Cooking with Art

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY HEINz BECK

RETRATO DE UM CHEF \\ PORTRAIT OF A CHEF

«a arte é harmonia e a cozinha é como a pintura», é  

assim que heinz beck justifica a sua paixão pela arte  

da culinária ou não tivesse o reconhecido chef alemão  

deixado para trás o sonho das telas para mergulhar no  

infindável universo da gastronomia. Mas nem por um  

segundo heinz beck parece arrepender-se da sua  

escolha, vendo na cozinha a possibilidade de expressar 

diariamente a sua criatividade, bem como o seu lado 

artístico. elegendo a arte e a natureza como as suas 

primordiais fontes de inspiração e os vegetais, o peixe 

e o marisco como os seus ingredientes favoritos, as 

criações de heinz beck encerram três segredos: precisão, 

meticulosidade e ambição.

«art is harmony and cooking is like painting», is how 

heinz beck describes his passion for the art of cooking, 

with the well known german chef thus justifying having 

left behind dreams of being an artist to dive into the  

endless world of gastronomy. but heinz beck doesn’t seem 

to regret his decision for a second, viewing gastronomy as 

an opportunity to express his creativity and artistic side 

on a daily basis. choosing art and nature as his primary 

sources of inspiration and vegetables, fish and shellfish as 

his favourite ingredients, heinz beck›s creations contain 

three secrets: precision, thoroughness and ambition.
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atualmente considerado um dos mais notáveis «mes-

tres» da gastronomia mundial, foi no seu país de origem 

que heinz beck deu início à sua jornada em busca de  

sublimes conjugações de formas, cores e sabores. con- 

cluída a sua formação profissional, rapidamente adquiriu 

experiência em algumas cozinhas europeias, conquistando 

a confiança necessária para ir mais além. foi então que, em 

1994, chegou ao la pergola (em roma), restaurante que já 

dignificou com três estrelas Michelin. a este somam-se 

quatro outros premiados restaurantes com os quais 

heinz beck mantém hoje uma estreita ligação: apsleys  

(londres), cafè les paillotes (pescara, itália), castello di  

fighine (siena, itália) e o recentemente inaugurado gusto 

by heinz beck, no hotel conrad algarve (portugal).

a interpretação única que faz da cozinha «moderna» 

transpõe o seu indiscutível talento para a culinária por 

meio da transformação de ingredientes criteriosamente 

selecionados em sabores altamente inovadores. «o meu 

currently considered one of the leading «masters» of 

world gastronomy, it was in his homeland that heinz beck 

began his journey in search of sublime combinations 

of shapes, colours and flavours. having completed his  

professional training, he quickly notched up experience 

in various european cuisines, gaining the confidence to 

go on further. and then, in 1994, he arrived at la pergola 

(in rome), the restaurant he would go on to dote with 

three Michelin stars. This has been joined by four other 

award winning restaurants with which heinz beck works  

closely today: apsleys (london), cafè les paillotes  

(pescara, italy), castello di fighine (siena, italy) and the 

newly opened gusto by heinz beck, in the conrad algarve 

hotel (portugal).

The unique interpretation that he makes of «modern» 

cuisine transposes his undisputed talent for cooking 

through the transformation of carefully selected ingre-

dients into highly innovative flavours. «My motto is ‹less 
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lema é ‘menos é mais’: quanto menos ingredientes forem 

usados, mais difícil é a criação de um bom prato» afirma  

o detentor de um estilo mediterrânico, saudável e equi- 

librado, ao mesmo tempo que confessa ser um apreciador 

de cozinha japonesa.

Juntando à sua premiada experiência um diploma de 

sommelier profissional, heinz beck recebeu, entre tantos 

outros, a medalha de ouro do prémio Foyer dos Artistas da 

universidade romana de la sapienza (2000) e a distinção 

de Best Chef Book of the World (2002). autor de diversos  

livros já publicados, heinz beck tem-se destacado  

igualmente pela sua preocupação com o impacto da  

alimentação na saúde.

utilizando nas suas criações sofisticadas técnicas como 

a liofilização, heinz beck encara cada prémio como um  

incentivo para fazer sempre melhor e acredita que o  

segredo do seu sucesso, além de nunca parar, é pensar 

sempre que o melhor prato ainda está por vir.

is more›: the fewer ingredients used, the harder it is to 

create a good dish» says the bearer of a Mediterranean, 

healthy and balanced style, while confessing to be a fan of  

Japanese cuisine.

Joining a professional sommelier diploma to his award 

winning experience, heinz beck has received, among  

others, the gold medal of the Foyer degli Artisti from la 

sapienza university in rome (2000) and the award for 

the best chef book of the world (2002). author of several 

publications, heinz beck has also stood out for his concern 

about the impact of food on health.

using sophisticated techniques in his creations such as 

lyophilisation, heinz beck sees each award as an incentive 

to do better and believes that the secret of his success,  

besides never stopping, is to always think that the best 

dish is yet to come.
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the dalMore
Saborear a História \\ Tasting History 

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  THE DALMORE

DELEITES VíNICOS \\ WINE DELIGHTS

foi em 1839, no coração das terras altas da escócia, que 

nasceu The Dalmore Distillery, famosa por criar alguns 

dos mais limitados e luxuosos whiskies do mundo. Desde  

então, é em alness, na margem norte do firth of cromarty, 

que a destilaria e os seus artesãos trabalham apaixo- 

nadamente para garantir que este sublime whisky reúne 

em si o melhor da escócia, numa combinação única de  

sabedoria e tradição. 

famosa pelas suas edições exclusivas, no ano passado 

The Dalmore viu o último exemplar do Dalmore 62 ser  

vendido por 155 mil euros, após a primeira unidade dos  

The Dalmore Distillery, famous for creating some 

of the most luxurious and limited whiskies in the 

world, was founded in 1839, in the heart of the scottish  

highlands. ever since that date, in alness on the north  

bank of the firth of cromarty, the distillery and its  

craftsmen work passionately to ensure that this sublime 

whisky is a blend of the best of scotland, in a unique  

combination of  knowhow and tradition.

famous for its exclusive editions, last year The Dalmore 

saw the last bottle of Dalmore 62 sold for 155 thousand  

euros, after the first of just three bottles of Dalmore  

 Império  \\ 101 



apenas três exemplares da Dalmore Trinitas se tornar na 

primeira garrafa de whisky a romper a barreira dos seis  

dígitos, ao ser comprada por 124 mil euros. igualmente  

restrita é a recentemente lançada Constellation  

Collection, composta por 21 whiskies individuais criados 

na destilaria entre 1964 e 1992, da qual apenas nove  

coleções completas estarão disponíveis. 

atualmente propriedade da whyte & Mackay, a empresa 

pertenceu ao clã Mackenzie durante quase um século e, 

até hoje, a sua influência reflete-se em cada uma das gar-

rafas produzidas, cujo logótipo é inspirado no brasão do clã, 

que conquistou a sua utilização quando, há mais de 700 

anos, um dos seus elementos salvou o rei alexander iii do 

ataque de um veado, sendo recompensado com o símbolo. 

além do brasão da família, a marca adotou ainda o lema do 

clã - I Shine, Not Burn (eu brilho, Não ardo), que sintetiza a 

filosofia deste inimitável produto, onde cada gota equivale 

a uma sublime experiência repleta de herança histórica.

richard paterson, master distiller da marca há cerca 

de 40 anos, resume o trabalho desenvolvido pela The  

Dalmore, explicando que leva anos, ou mesmo séculos, «a 

criar uma obra de arte como esta, mas apenas segundos 

para a reconhecer». 

Trinitas became the first bottle of whisky to break the  

six-digit barrier, with a purchase price of 124,000 euros. The 

recently released Constellation Collection is equally rare, 

comprising of 21 individual whiskies created at the dis-

tillery between 1964 and 1992, of which only nine complete 

collections will be available.

currently owned by whyte & Mackay, the company was 

owned by the clan Mackenzie for nearly a century, and 

till this day, its influence is reflected in each of the bottles 

produced, whose logo is inspired by the Mackenzie family 

crest, a stag’s antlers dating back to more than 700 years 

ago, when one of the clan saved king alexander iii from an 

attacking stag, and was rewarded with the symbol. besides 

the family crest, the brand also adopted the motto of the 

clan - i shine, Not burn - , which encapsulates the philoso-

phy of this inimitable product, where every drop is  equiv-

alent to a sublime experience full of historical heritage.

richard paterson, master distiller of the brand for some 

40 years, sums up the work of The Dalmore, explaining 

that it takes years, or even centuries, «to create a work of 

art like this, but only seconds to recognise it».
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Permanecer Jovem,
Viver Mais Tempo

Stay Young, Live Longer

SAÚDE \\ HEALTH

PUB

são consideradas por muitos como a fonte da juventude 

e têm sido usadas pelos asiáticos ao longo de milhares de 

anos, para se manterem jovens e viverem mais tempo.

chama-se goji e é uma baga vermelha, nativa dos 

himalaias. É geralmente apresentada seca, com o aspeto 

de passa-de-uva, cheia de propriedades benéficas. a goji é 

nada menos do que um superalimento, repleta de nutrien-

tes e fitoquímicos. Dizer que é uma baga perfeita pode não 

estar muito longe das propriedades que apresenta.

as bagas possuem 11 minerais essenciais e 22 micromi- 

nerais, 18 aminoácidos, seis vitaminas essenciais, oito po-

lissacarídeos e seis monossacarídeos, cinco ácidos gordos 

insaturados (incluindo os ácidos gordos essenciais linolei- 

co e alfa-linoleico), fitoesteróis (entre os quais beta-sitos-

terol), cinco carotenoides (incluindo betacaroteno e zea-

xantina, luteína, licopeno e beta-criptoxantina, uma xan-

tofila), bem como inúmeros pigmentos fenólicos, ou fenóis, 

associados a propriedades antioxidantes.

por exemplo, em 100 gr de bagas secas de goji podemos 

encontrar 112 mg de cálcio (cerca de 8 a 10% da Dose Diária 

recomendada – DDr); 1,13 mg de potássio (cerca de 24% da 

DDr); 9 mg de ferro (100% DDr); 2 mg de zinco (18% DDr); 

50 microgramas de selénio (91% DDr); 1,3 mg de ribofla- 

vina, a vitamina b2 (100% DDr); e bons teores de vitamina 

c. além disto, também são ricas em vitamina a e b1, potás-

sio e têm elevadas propriedades antioxidantes.

os alimentos antioxidantes atrasam o processo de en-

velhecimento, aumentam o sistema imunitário e dimi-

nuem o colesterol.

They are considered by many to be the fountain of youth 

and have been used by asians for thousands of years, to 

stay young and live longer.

its name is goji and it is a red berry, native to the himalayas. 

it generally comes dried, and looks a bit like a raisin and is 

packed with beneficial properties. The goji is nothing less 

than a superfood, packed with nutrients and phytochemi-

cals. saying it is a perfect berry is not far from the truth 

given the properties it contains.

The berries have 11 essential minerals and 22 trace 

elements, 18 amino acids, six essential vitamins, eight pol-

ysaccharides and six monosaccharides, five unsaturated 

fatty acids (including linoleic and alpha-linoleic essential 

fatty acids), phytosterols (including beta-sitosterol ones), 

five carotenoids (including beta-carotene and zeaxanthin, 

lutein, lycopene and beta-cryptoxanthin, a xanthophyll), 

numerous phenolic pigments, or phenols, with their antioxi- 

dant properties.

for example, 100 grams of dried goji berries contain 112 

milligrams of calcium (about 8 to 10% of the recommended 

Daily intake - rDi); 1.13 mg potassium (about 24% of the 

rDi); 9 mg iron (100% rDi); 2 mg zinc (18% rDi); 50 mi- 

crograms of selenium (91% rDi); 1.3 mg riboflavin, vitamin 

b2 (100% rDi); and good levels of vitamin c. in addition, 

they are also rich in vitamins a and b1, potassium, and 

have high antioxidant properties.

antioxidant food slows down the aging process, strength-

ens the immune system and decreases cholesterol.
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tal como a maioria das bagas, a goji possui compostos 

que podem prevenir o cancro e as doenças cardíacas.

acessíveis e versáteis, a dose recomendada de consu-

mo equivale a uma mão cheia diária e pode ser utilizada 

de diversas maneiras: consumidas secas, como um petis-

co, misturadas com frutos secos e frutas secas ou frescas, 

hidratada previamente para ficar carnuda, misturada em 

iogurte, cereais de pequeno-almoço, batidos, sopas e gui-

sados. as bagas podem ser usadas inteiras ou trituradas e 

polvilhadas em papas de flocos de aveia e sobremesas, por 

exemplo. podem ser cozidas, cozinhadas a vapor, usadas 

em estufados ou até fritas. quando se coloca a goji de mo-

lho, para reidratar, deve-se guardar a água para beber ou 

cozinhar, pois é muito boa para hidratar o corpo ou para 

servir de base a receitas culinárias, doces ou salgadas.

a maneira mais simples de usar as bagas de goji é co-

locando uma colher de sopa no equivalente a um copo de 

água, deixar ferver 15 minutos e depois beber quente ou 

frio, trincando também as bagas como um petisco.

Deve haver precaução no consumo de goji, seca, em 

sumo ou em chá, quando se toma drogas anticoagulantes, 

para tornar o sangue mais fluido, pois a goji pode potenciar 

este efeito.

OS BENEFíCIOS DA GOjI

• protege o corpo do envelhecimento 

e aumenta a longevidade;

• promove a energia e bem-estar em geral;

• protege contra doenças cardiovasculares e inflamatórias;

• fortifica e mantém um sistema imunitário saudável;

• alguns estudos apontam como tendo 

propriedades anticancerígenas;

• combate a artrite;

• baixa o colesterol;

• equilibra os níveis de pressão do sangue;

• ajuda no processo digestivo e na perda de peso;

• Melhora os níveis de insulina nos diabéticos;

• Melhora as cataratas, a visão turva e a audição;

• fortalece e suporta a função saudável do fígado e dos rins;

• fortalece os ossos e os tendões;

• Mantém um sistema nervoso saudável;

• protege a pele dos danos causados pelo sol;

• aumenta a libido e o desempenho sexual;

• promove a fertilidade;

• Melhora a circulação sanguínea.

as with most berries, goji have compounds which can 

prevent cancer and heart disease.

affordable and versatile, the recommended intake 

amounts to a daily handful and can be used in several 

ways: eaten dry as a snack, mixed with nuts and dried 

or fresh fruit, hydrated beforehand to stay fleshy, mixed 

into yogurt, breakfast cereals, shakes, soups and stews. 

The berries can be used whole or cut up and sprinkled on 

porridge and desserts, for example. They can be boiled, 

steamed, used in stews or even fried. when soaking the 

goji, to rehydrate, you should save the water for drinking or 

cooking because it is very good for hydrating the body or 

to form the basis of dishes, sweet or savoury.

The simplest way to use goji berries is putting a ta- 

blespoon in the equivalent of a glass of water, boil for 15 

minutes and then drink hot or cold, also chewing the berries 

as a snack.

caution should be exercised in the use of goji, dried, in 

juice or in tea, when taking anticoagulant drugs, to make 

blood more fluid, as goji may enhance this effect.

THE BENEFITS OF GOjI

• protects the body from aging and increases longevity;

• promotes energy and well-being in general;

• protects against cardiovascular and inflammatory diseases;

• strengthens and maintains a healthy immune system;

• some studies show it has anticancer properties;

• combats arthritis;

• lowers cholesterol;

• balances blood pressure levels;

• helps in digestion and weight loss;

• improves insulin levels in diabetics;

• improves cataracts, blurred vision and hearing;

• strengthens and supports healthy liver and kidney function;

• strengthens bones and tendons;

• Maintains a healthy nervous system;

• protects skin from sun damage;

• increases libido and sexual performance;

• promotes fertility;

• improves blood circulation.
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inspirando-se num cenário ultrarromântico, a nova co-

leção, assinada pelos irmãos portugueses Marco e Nuno 

santos, é composta por joias sofisticadas que fundem com 

mestria traços contemporâneos e tradição. 

com a Dos Santos Handcrafted Jewellery, os dois gemó-

logos, fundadores da elements contemporary Jewellery, 

apresentam peças profundamente femininas, todas mi-

nuciosamente trabalhadas com o propósito de extrair de 

cada uma a sua individualidade. 

inspired by a sense of ultra romanticism, the new collec-

tion designed by portuguese brothers Marco and Nuno 

santos, is made up of sophisticated jewellery that mas- 

terfully blends tradition and contemporary features.

with Dos Santos Handcrafted Jewellery, the two gem-

ologists, founders of elements contemporary Jewellery, 

present deeply feminine pieces, all of them carefully crafted 

with the aim of extracting their very individuality.

dos santos
handcrafted Jewellery
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comemorando o jubileu do reinado da rainha elizabeth ii 

de inglaterra, a clive christian lançou uma edição especial 

do perfume No.1, tornando-o ainda mais rico e majestoso. 

sendo o perfume mais caro do mundo, o No.1 Imperial 

Jubilee está ao alcance de um limitado número de privile-

giados, visto que apenas foram produzidos 250 exemplares 

para homem e 250 para mulher, cada um deles decorado 

com a imagem da coroa da rainha victoria de inglaterra, 

como acontece com todas as edições clive christian.

celebrating the diamond jubilee of the reign of queen 

elizabeth ii of england, clive christian has launched a 

special edition of the perfume No.1, making it even richer 

and majestic.

as the most expensive perfume in the world, No.1 Imperial 

Jubilee is available to a very privileged few, as only 250 

units have been produced for men and 250 for women, 

each one decorated with the image of the crown of queen 

victoria of england, as with all clive christian editions.

no.1 ImperIal JuBIlee

www.olhardeprata.pt

a exclusiva coleção Precious and Horn é composta por 

armações feitas de ouro maciço de 18 quilates ou de chifre 

natural, cujo design minimalista contribui para a criação de 

um produto sublime e repleto de glamour. 

o cuidadoso processo de fabrico destas armações recorre 

à utilização de fio e lâmina de ouro de 18 quilates e chifre 

natural de búfalo de água, que são minuciosamente tra-

balhados de forma a desenvolver armações que tenham 

a elasticidade e flexibilidade devidas, mantendo sempre o 

toque de sofisticação da lindberg. 

The exclusive Precious and Horn collection features frames 

made of 18 carat solid gold or natural horn, the minimal-

ist design of which helps to create a sublime product full 

of glamour.

The careful manufacturing process of these frames makes 

use of wire and 18 carat sheet gold and natural water buf-

falo horn, which are carefully crafted so as to develop 

frames that have the proper elasticity and flexibility, while 

maintaining the lindberg touch of sophistication.

lIndBerG precIous and horn
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sem receio do exagero, a longchamp apresenta More is 

More, uma ousada coleção repleta de malas arrojadas, onde 

texturas ricas e acabamentos exóticos roubam a atenção. 

os dois modelos More is More – uma tote e uma clutch – 

surgem em doze variações distintas, incluindo seis edi-

ções limitadas ainda mais extravagantes. com opções que 

variam entre o chamativo pelo vermelho e a pelica de pelo 

com listras de tigre, entre outras, esta coleção promete ex-

pressar o lado mais audaz da mulher longchamp.

fearless of excess, longchamp presents More is More, a 

bold collection packed with daring bags, where rich tex-

tures and exotic finishes grab your attention.

both More is More models - a tote and a clutch - come in 

twelve different variations, including six even more ex-

travagant limited editions. with options ranging from glitzy 

red fur or the sheen of the tiger-striped skin, among oth-

ers, this collection promises to express the more daring 

side of the longchamp woman.

lonGchamp

VeuVe clIcquot

Durante 40 anos, o champanhe La Grande Dame tem 

simbolizado a essência da veuve clicquot, pelo que o lan-

çamento de uma nova edição vintage é mais um marco na 

sua história. 

aprimorado nas adegas veuve clicquot durante oito anos, 

La Grande Dame 2004 sintetiza todo o savoir-faire da 

marca, proporcionando ao palato uma experiência sin-

gular, brindando-o com um delicioso bouquet de sabores, 

transportados por uma delicada efervescência. 

for 40 years, La Grande Dame champagne has symbolised 

the essence of veuve clicquot, in as much as the launch of a 

new vintage edition marks another milestone in its history.

perfected in the veuve clicquot cellars over eight years, La 

Grande Dame 2004 epitomises the entire savoir-faire of 

the brand, providing the palate with a unique experience, 

treating it to a delicious bouquet of flavours, carried by a 

delicate effervescence.
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TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY SALVATORE FERRAGAMO

TENDêNCIAS \\ TRENDS

hard, raw, but extremely sensual - this is the autumn / 

winter 2012-13 woman by salvatore ferragamo. someone 

who knows that elegance is a matter of detail and that 

details are what dictate the grandeur of a collection 

like this.

for surefooted women, the pieces of the new collection 

stand out for their impeccable and slightly asymmetrical 

cut, as used in the sophisticated fitted jackets and pencil 

dresses. baltic blue and steel grey are the two predominant 

colours in this collection, joining eternal black to create 

pieces for two season that are simpler and more rigorous.

rígida, crua, mas extremamente sensual. assim é a mu-

lher outono/inverno 2012-13 da salvatore ferragamo. al-

guém que sabe que a elegância é uma questão de detalhes 

e que são esses que ditam a grandiosidade de uma coleção 

como esta.

para mulheres de passos firmes, as peças da nova co-

leção destacam-se pelo corte impecável e ligeiramente 

assimétrico, como o usado nos sofisticados casacos justos 

e nos vestidos lápis. cinza aço e azul báltico são as duas 

cores predominantes nesta coleção, completando-se com 

o eterno preto para criarem peças para duas estações que 

se querem mais sóbrias e rigorosas. 
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a alimentação é a base da vida e é através dela que repo-

mos todos os níveis dos elementos que compõem o nos-

so organismo e que nos permitem, primeiro, estar vivos e, 

depois, viver com saúde. são os alimentos que nos fornecem 

as vitaminas, os minerais, os oligoelementos, as proteínas, 

e todos os elementos responsáveis pela manutenção da 

vida e da saúde.

os alimentos tanto podem ser nossos aliados, como 

verdadeiros agressores. Na equipa dos bons, temos todos 

os tipos de vegetais: legumes, hortícolas, as frutas e bagas, 

nozes e castanhas, as leguminosas, os grãos e os cereais. 

também na equipa dos bons se encontram as gorduras 

insaturadas, com especial relevo para o azeite extravirgem 

e para os peixes de água fria, os chamados peixes azuis, 

como o salmão, rico em ácidos gordos ómega-3. 

Do lado dos maus encontramos todas as gorduras satu-

radas, o açúcar refinado e os alimentos de pastelaria (ricos 

em açúcar e farinha refinados), todos os cereais refinados, 

que foram esvaziados das suas propriedades integrais, 

os alimentos ricos em gordura, carne vermelha e carnes 

gordas, fast-food, refrigerantes e todos os alimentos satu-

rados de corantes e conservantes.

resumidamente, é na simplicidade que reside o grande 

trunfo da alimentação. pense na Natureza e pense que é 

dela que o homem depende para sobreviver. assim sendo, 

o que é natural, é bom. frutas, cereais, legumes e todo o 

tipo de vegetais, bagas, raízes, sementes e tubérculos são 

os alimentos saudáveis que a terra nos oferece. baixos em 

gorduras e colesterol, ricos em vitaminas, fibras e mine-

rais. Devem ser consumidos o mais naturalmente possível, 

crus ou cozidos, evitando frituras e gorduras saturadas.

uma das regras de ouro é mesmo comer devagar. o nos-

so cérebro precisa de tempo para assimilar a sensação de 

saciedade, logo, se comermos demasiado depressa vamos 

comer muito mais até o cérebro dar a ordem de que está 

satisfeito. se tem dificuldades em orientar a quantidade de 

comida que vai comer, há um truque eficaz para isso: pode 

comer um prato cheio de comida... mas troque de prato e 

comece a almoçar num prato de sobremesa.

Somos o Que Comemos

food is the basis of life and through it we replace all lev-

els of the elements that make up our bodies and allow us, 

firstly, to be alive and then to live healthily. food is what 

provides us with vitamins, minerals, trace elements, pro-

teins, and all the elements responsible for maintaining life 

and health.

food can as much be our ally, as our enemy. on the 

good side, we have all kinds of plant foods: vegetables, 

greens, fruits and berries, walnuts and chestnuts, legumes, 

grains and cereals. other good guys include unsaturated 

fats, highlighted by extra virgin olive oil and cold-water 

fish, so-called blue fish, such as salmon, rich in omega-3 

fatty acids.

on the side of evil we find saturated fats, refined sugar 

and processed pastries (high in refined sugar and flour), 

refined cereals, which have been emptied of their 

wholegrain properties, foods high in fat, red meat and fatty 

meats, fast food, soft and fizzy drinks and all food saturat-

ed with colourings and preservatives.

in summary, the greatest asset of eating lies in simplic-

ity. Think of nature and think that man depends on it for 

survival. so, what is natural is good. fruits, grains, vegeta-

bles and all kinds of plant foods, berries, roots, seeds and 

tubers are healthy foods that the earth gives us. low in 

fat and cholesterol, high in vitamins, fibre and minerals, 

they should be consumed as naturally as possible, raw or 

cooked, avoiding fried foods and saturated fats.

one of the golden rules is eating slowly. our brain needs 

time to assimilate the feeling of being full, so if we eat too 

quickly we eat much more until the brain gives the order 

that the body is satisfied. if you have difficulty in managing 

the amount of food you eat, there’s a good trick for this: 

you can eat a plate full of food... but replace your dinner 

plate with a dessert plate.

OPINIãO \\ OPINION

We Are What We Eat

humbeRto bARboSA
Especialista em Nutrição e Longevidade | Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in Nutrition and Longevity | Founder of the Clínica do Tempo

at least during the day. because at night, the greyest 

parts of this collection give way to an explosion of femi-

ninity. as in a fairy tale, the jackets become bulkier and 

fabrics are changed. crochet pieces, some transparent and 

more fluid fabrics add sumptuousness and come in colours 

such as purple, blueberry and bordeaux.

The garments in this collection are joined by a truly 

luxurious collection of shoes, handbags and jewellery, in 

a tribute to femininity, sophistication and seduction. The 

inspiration of the glamorous atmosphere of russia can 

be seen in the shoe collection in decorative and romantic 

elements. The bag collection comes in two versions: one 

more elegant and rigid; another softer and visually luxu-

rious. The series of jewellery and accessories in this col-

lection follows the same principles, proving elegant, eye-

-catching, and always precious.

pelo menos durante o dia. porque para a noite, as peças 

mais cinzentas desta coleção dão lugar a uma explosão de 

feminilidade. como num conto de fadas, os volumes dos 

casacos tornam-se mais volumosos e os tecidos alteram-

-se. peças em croché, algumas transparências e tecidos 

mais fluidos acrescentam sumptuosidade e surgem em 

cores como roxo, mirtilo e bordeaux. 

as peças de vestuário desta coleção são completadas 

por uma coleção de sapatos, malas e joias verdadei- 

ramente luxuosa, num hino à feminilidade, à sofisticação 

e à sedução. Na coleção de sapatos nota-se a inspiração 

da atmosfera glamorosa da rússia em elementos deco-

rativos e românticos. a coleção de malas apresenta-se em 

duas versões: uma mais elegante e rígida; outra mais ma-

cia e visualmente luxuosa. o conjunto de joias e acessórios 

desta coleção segue os mesmos princípios, revelando-se 

elegante e vistoso, sempre precioso.
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young fashion designer elisabeth teixeira takes much 

of the inspiration for her creations from the glamour and 

romance of paris - the city where she was born and lived 

until the age of 18 - and designers like Madeleine vionnet.

her mother’s sewing box, a treasure trove in the eyes 

of a girl of just five years, aroused an early fascination for 

fashion in her. The old rags of those days make way today 

for her passion for chiffons, silks and mousselines, fa- 

vouring the combination of different materials in unex-

pected pieces and the creation of contrasts in a style that 

the author herself calls «romantic chic sportswear».

É ao glamour e ao romantismo de paris – cidade que a 

viu nascer e onde viveu até aos 18 anos – e de estilistas 

como Madeleine vionnet que a jovem designer de moda 

elisabeth teixeira vai beber grande parte da inspiração 

para as suas criações. 

a caixa de costura da mãe, um pequeno tesouro aos olhos 

de uma menina de apenas cinco anos, cedo lhe despertou 

o fascínio pela moda. os trapos de então dão hoje lugar à 

sua paixão pelos chiffons, pelas sedas e mousselines, pri-

vilegiando a combinação de diferentes materiais em peças 

inesperadas e a criação de contrastes num estilo que a pró-

pria autora denomina de «sportswear chic romântico».
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it was decided to aim for a career in fashion in 2001, 

when elisabeth teixeira swapped the french capital for 

the city of porto (portugal) to start the course in fashion 

Design at the gudi school, opening the way for working 

with portuguese designers such as Maria gambina, luís 

buchinho and Nuno baltazar.

having seen her talent recognised on several occasions, 

elisabeth teixeira has revealed her creations on the catwalk 

at Portugal Fashion shows since 2004 with her own la-

bel. The elegance and sophistication of her work has also 

earned her the award of the IAF International Designer 

Award 2009 and a nomination at The Famous Revelation 

Awards 2010.

foi decidida a traçar a sua carreira na área da moda que, 

em 2001, elisabeth teixeira trocou a capital francesa pela 

cidade do porto (portugal) para iniciar o curso de Design 

de Moda da escola gudi, que lhe abriu portas para traba-

lhar com estilistas portugueses como Maria gambina, luís 

buchinho e Nuno baltazar.

tendo visto o seu talento reconhecido por diversas ve-

zes, elisabeth teixeira tem revelado as suas criações na 

passerelle do Portugal Fashion desde 2004 com marca 

própria. a elegância e a sofisticação dos seus modelos já 

lhe valeram também a atribuição do IAF International  

Designer Award 2009 e a nomeação para os The Famous 

Revelation Awards 2010.

© Frederico Martins/Luis Onofre
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Despite recognising that women’s wear allows her to 

«play» more and explore more techniques, cuts and vol-

umes, elisabeth teixeira presented her idea of menswear 

for the first time in 2011. besides the studio she has in porto 

and seeing her clothes in various stores around the world, 

elisabeth teixeira has been involved in several projects, 

such as the production of international campaigns for the 

portuguese apiccaps association and creating unique 

pieces for latest campaign from designer luis onofre.

always attentive to international catwalks, elisabeth 

teixeira does not hide her interest in the asian mar-

ket, choosing hong kong as her favourite city. «i love the 

bustle, the dynamism and vast cultural choice of cosmo-

politan cities with lots of people. i’m very observant, so i 

like to be out and see what people are wearing in general» 

the fashion designer reveals. The internet has also con-

tributed to the expansion of her label, while her plans for 

the future include the opening of a renovated space, the 

creation of an online store and the increased investment 

in internationalisation.

apesar de reconhecer que a roupa de senhora lhe per-

mite «brincar» mais e explorar mais técnicas, cortes e 

volumes, elisabeth teixeira apresentou pela primeira vez 

em 2011 as suas propostas masculinas. além do atelier 

que tem no porto e de ver as suas peças em várias lojas 

espalhadas pelo mundo, elisabeth teixeira tem-se envol- 

vido em diferentes projetos, tais como a produção das 

campanhas internacionais da associação portuguesa 

apiccaps e a criação de peças exclusivas para a recente 

campanha do criador luis onofre.

sempre atenta aos desfiles internacionais, elisabeth 

teixeira não esconde o interesse no mercado asiático, 

elegendo hong kong como a sua cidade favorita. «adoro 

a agitação, o dinamismo e a imensa oferta cultural de ci-

dades cosmopolitas com imensa gente. sou muito obser-

vadora, pelo que gosto de estar na rua e ver o que usam 

as pessoas em geral» partilha a estilista. a internet tem 

igualmente contribuído para a expansão da sua marca, 

passando os seus planos futuros pela abertura de um 

espaço renovado, pela criação de uma loja online e pela 

crescente aposta na internacionalização.

este elegante jogo de gamão da bentley é a mais recente 

novidade na coleção de presentes da marca, prometendo 

ser o entretenimento de eleição para animar reuniões fa-

miliares ou entre amigos.

Desenhado para a bentley pela londrina geoffrey parker 

games, o requintado tabuleiro reflete fielmente o luxo ca-

racterístico dos automóveis da casa inglesa, podendo ser 

personalizado pelos seus clientes de forma a ir ao encontro 

dos seus desejos.  

This elegant game of backgammon from bentley is the lat-

est addition to the brand’s gift collection, promising to be 

the entertainment of choice for livening up get-togethers 

with family or friends.

Designed for bentley by london based geoffrey parker 

games, the sophisticated game faithfully reflects the 

luxury characteristic of the cars from the english ma- 

nufacturer and can be customised by customers to meet 

their requirements.

Bentley BackGammon

\\Quintessence
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Just 72 hours after apple officially launched the new 

iPhone™ 5, gold & co. london presented the world’s first 24 

carat gold and rose gold versions of the smartphone.

presented with a mirror finish, the Gold iPhone™ 5 and the 

Rose Gold iPhone™ 5 are the ideal gadget for tech fans who 

insist on a touch of luxury in their accessories.

produced in limited editions, each of these stunning mod-

els is individually numbered, personalised and presented 

in sumptuous handcrafted wooden packaging, accompa-

nied by a certificate of authenticity.

apenas 72 horas após a apple lançar oficialmente o novo 

iPhone™ 5, a gold & co. london apresentou as primei-

ras versões do mundo em ouro 24 quilates e ouro rosa 

deste smartphone. 

apresentados com um acabamento espelhado, o Gold 

iPhone™ 5 e o Rose Gold iPhone™ 5 são o gadget ideal para 

apaixonados por tecnologia que fazem questão de impri-

mir um toque de luxo aos seus acessórios. 

produzidos em edições limitadas, cada exemplar destes 

deslumbrantes modelos é individualmente numerado, 

personalizado e apresentado em faustosas embalagens 

artesanais de madeira, acompanhados de um certificado 

de autenticidade.

Gold & rose Gold Iphone™

criar uma linha de acessórios que apelam aos sentidos e 

se destacam em qualquer local e ocasião, foi o propósito 

da Maybach ao desenvolver esta coleção. compostos por 

materiais selecionados trabalhados à mão, estes aces- 

sórios são concebidos com a paixão pelo detalhe que dis-

tingue os produtos Maybach. 

Nesta nova coleção, cada cor tem a sua própria persona-

lidade: preto clássico, castanho natural, laranja inspirador 

e branco reluzente. em comum, todas estas peças têm 

o facto de permitirem que o seu proprietário se rodeie de 

acessórios inspiradores que complementam a sua perso-

nalidade, realçando-a. 

Maybach’s intention when developing this collection was 

to create a range of accessories that appeal to the senses 

and stand out in any setting and on any occasion. com-

posed of select handcrafted materials, these accessories 

are designed with the passion for detail that sets Maybach 

products apart.

in this new collection, every colour takes on its own per-

sonality: classic black, natural brown, inspiring orange 

and glowing white. The common denominator of all these 

pieces is that they allow their owner to be surrounded 

by inspiring accessories that complement and highlight 

their personality.

mayBach
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são sete os ponteiros que viajam em sintonia pelo majes-

toso Maestro Phase de Lune Semainier. os quatro pontei-

ros grandes indicam as horas, minutos, segundos, semanas 

e meses, à medida que os três contadores no centro do 

mostrador informam o utilizador acerca da data, fases da 

lua e dia da semana. 

as refinadas linhas do novo modelo da raymond weil 

representam na perfeição o espírito inovador da marca 

suíça, resumindo-o num universo de harmonia, elegância 

e tradição. 

There are seven hands gliding in harmony around the 

majestic Maestro Phase de Lune Semainier. The four 

major hands mark the hours, minutes, seconds, weeks 

and months, while the three counters in the centre of the 

display inform the user about the date, moon phase and 

day of the week.

The refined lines of the new model from raymond weil 

perfectly represent the innovative spirit of the swiss brand, 

summing it up in a world of harmony, elegance and tradition.

raymond weIl

criada pela rémy Martin para prestar tributo aos momen-

tos mais decisivos do século xx, a exclusiva garrafa Le  

Jeroboam envolve faustosamente o centenário cognac 

Louis XIII.

embora mantenha o formato tradicional, a embalagem  

renasce numa escala grandiosa, resultando da fusão e 

moldagem de cinco quilos de cristal e com uma capaci- 

dade quatro vezes superior à da garrafa original.

lançada todos os anos em quantidades muito limitadas, 

esta edição especial apenas está ao alcance de um redu- 

zido número de privilegiados.

created by rémy Martin to pay tribute to the most deci-

sive moments of the twentieth century, the exclusive Le 

Jeroboam bottle sumptuously envelopes the age-old 

Louis XIII cognac.

although it retains its traditional format, the container is 

revamped on a grand scale, resulting from the melting and 

moulding of five kilos of crystal and with a capacity four 

times that of the original bottle.

released every year in very limited quantities, this special 

edition is only available to a privileged few.

louIs XIII
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Maserati
CARRO \\ CAR

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA  FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  ARCHIVIO MASERATI

Quattroporte



Quando a velocidade atinge o aconchego…
Where speed meets comfort...
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sporty, luxurious and economical. the sixth gen-

eration of the Quattroporte, from Maserati, appears 

intent on achieving perfection when it comes to the 

automotive world.

with a design inspired by the harmony of proportions, 

dynamic lines and clearly italian elegance, the new car is  

a step towards the future. broader, but also lighter, the 

3.8-litre v8 version can reach 100 km/h in 4.7 seconds, and 

can reach 307 km/h. a little more modest, the new 3.0-litre 

v6 version reaches 285 km/h.

faster, but also more economical and less polluting (it 

emits 20% less greenhouse gases into the atmosphere 

than its predecessor), the new quattroporte also stands 

out for its charming and comfortable interior. The control 

panel of the Maserati, with its control cameras, wi-fi and 

compatibility with the latest telephone systems, helps  

increase the feeling of luxury felt when you get into  

the car.

first produced in 1963, the quattroporte seems to renew 

the concept of  luxury sport sedan every time it reappears.

Desportivo, luxuoso e económico. a sexta geração do 

Quattroporte, da Maserati, parece querer atingir a perfei-

ção no que toca ao mundo automóvel.

com um design inspirado na harmonia das proporções, 

linhas dinâmicas e uma elegância claramente italiana, o 

novo automóvel é um passo em direção ao futuro. Mais  

largo, mas também mais leve, a versão v8 de 3.8 litros  

consegue alcançar os 100km/h em apenas 4,7 segundos, 

sendo capaz de atingir os 307km/h. um pouco mais  

modesta, a nova versão v6 de 3.0 litros alcança  

os 285km/h. 

Mais rápido, mas também mais económico e menos 

poluente (emite menos 20% de gases poluentes para a 

atmosfera do que o seu antecessor), o novo Quattroporte 

destaca-se também pelo seu interior charmoso e con-

fortável. o painel de controlo da Maserati, com as suas  

câmaras de controlo, sistema wi-fi e compatibilidade com 

os mais modernos sistemas telefónicos, contribui para  

aumentar a sensação de luxo que se tem quando se entra 

no automóvel.

Nascido em 1963, o Quattroporte parece renovar, a cada 

aparição, o conceito de sedan desportivo de luxo.



princess 40M 
Elegância Clássica \\Classical Elegance

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE\\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL PLC

BARCO \\ BOAT

combinando tecnologia topo de gama com um desem-

penho soberbo, o Princess 40M oferece a cada um dos 

seus passageiros uma exclusiva experiência a bordo, re-

pleta de elegância e sofisticação. Neste distinto super iate, 

cada pormenor é concebido de forma a cumprir os desejos 

do proprietário, que o pode personalizar de forma a torná-

-lo num exemplar exclusivo e inimitável.

combining cutting-edge technology with amazing 

performance, the Princess 40M offers each of its pas-

sengers a unique onboard experience, overflowing with 

elegance and sophistication. in this distinctive super 

yacht, every detail is designed to fulfil the wishes of its 

owner, who can customise it to make it a unique and  

inimitable version.
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apresentado pela princess yachts como sendo o maior 

e mais luxuoso iate produzido na grã-bretanha até ao  

momento, o Princess 40M está equipado com um dos 

maiores cascos do mundo produzidos com recurso à  

tecnologia de moldagem infundida, gozando de uma  

impressionante autonomia de cruzeiro e podendo atingir 

uma velocidade máxima de 23 nós.

a singularidade deste iate estende-se aos três conve-

ses que, marcados por elegantes linhas clássicas, estão 

interligados entre si através de uma escadaria central que 

permite uma generosa iluminação natural, enquanto a  

decoração das convidativas áreas de relaxamento  

exteriores prolonga as sensações de aconchego do interior, 

incitando a inesquecíveis momentos de convívio.

orgulhosamente localizada na proa do convés principal, 

também a suíte do proprietário beneficia de generosas 

janelas que lhe conferem uma luminosidade ímpar e, no 

convés abaixo, quatro cabines recebem com mestria os 

convidados que, graças a um elevado nível de isolamen-

to acústico, podem descansar confortavelmente após  

usufruírem das áreas de convívio equipadas com bar,  

espreguiçadeiras e banheira de hidromassagem.

presented by princess yachts as being the largest 

and most luxurious yacht produced in britain so far, the 

Princess 40M is equipped with one of the world’s larg-

est hulls produced using infusion moulding technology, 

while boasting impressive cruising range and the ability 

to reach a maximum speed of 23 knots.

The individuality of this yacht extends to three decks, 

which, marked by classically elegant lines, are intercon-

nected via a central staircase, which ensures generous 

natural lighting, while the decoration of the inviting  

outdoor relaxation areas extends the cosy sensation 

from the interior, giving rise to unforgettable moments  

of conviviality.

proudly located at the bow of the main deck, the  

owner’s suite also benefits from generous windows,  

lending it unique luminosity and, on the deck below, four 

cabins masterfully accommodate guests, who, thanks 

to a high level of sound insulation, can rest comfortably 

after enjoying the social areas equipped with bar, sun 

loungers and hot tub.
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falcon 
2000lxs

Solução Eficiente \\ Efficient Solution
TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DASSAULT FALCON

AVIãO \\ AIRPLANE



lançado em outubro de 2012, o novo avião da Dassault 

falcon é apresentado pela marca como a resposta ideal 

para clientes cada vez mais exigentes, que procuram jatos 

executivos eficientes, dotados de uma prestação irrepre-

ensível e da mais recente tecnologia. como solução para 

estas necessidades crescentes, surge o Falcon 2000LXS, 

uma aeronave que potencia economia de combustível e 

conta com os custos operacionais mais reduzidos da sua 

categoria, mantendo sempre os elevados padrões de con-

forto e eficiência dos Falcon.

com certificação prevista para o primeiro semestre de 

2013, o Falcon 2000LXS tem capacidade para efetuar uma 

subida direta para 41 mil pés em 19 minutos, tendo os 45 

mil pés como nível de cruzeiro e os 47 mil como máximo 

certificado, precisando, com um fim de voo comum, de 

apenas 690 metros de pista para aterrar.

launched in october 2012, the new Dassault falcon 

aircraft is presented by the manufacturer as the ideal re-

sponse for increasingly demanding customers looking 

for efficient executive jets, endowed with a faultless per-

formance and the latest technology. as a solution to these 

growing needs, the 2000LXS Falcon is an aircraft which 

ensures fuel economy and boasts the lowest operating 

costs in its class, while maintaining the high standards of 

comfort and efficiency of Falcon jets.

with certification expected during the first half of 2013, 

the Falcon 2000LXS is capable of making a direct ascent 

to 41,000 feet in 19 minutes, with 45,000 feet its cruise level 

and 47,000 its certified maximum, while requiring just 690 

metres of runway to land after a standard flight.
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oriole 
drive

CASA \\ HOUSE

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JIM BARTSCH

Inesperada Placidez 
Unexpected Peacefulness



overlooking los angeles, whose populous basin extends 

to the waters of the pacific, an unexpected serenity reigns 

over oriole Drive, even though this magnificent home is 

located just minutes from sunset strip, one of the liveliest 

neighbourhoods of the iconic californian city.

The designs behind the project completed in september 

2012 by american architecture firm Mcclean Design reveal 

vast windows and generous outdoor terraces in a realm 

of water features, the unifying element of the three parts 

making up the property (main house, garage and guest 

house ), and prolonging the gaze over the superb pano-

ramic views and surrounding canyons.

on the ground floor, the master bedroom is made up of 

a formal living room two storeys high, which incorporates 

a bar, a glass cellar and an elongated fireplace, which is 

shared by the other adjacent living room, of a more cosy 

and familiar nature. The same level is also home to the 

kitchen, the dining room, the office, the media room /  

De olhos pousados sobre los angeles, cuja populosa 

bacia se estende até às águas do pacífico, respira-se na 

oriole Drive uma inesperada serenidade, não estivesse 

esta magnífica casa situada a poucos minutos de  

sunset strip, um dos mais animados bairros da icónica  

cidade californiana.

os desígnios do projeto concluído em setembro de 2012 

pelo gabinete de arquitetura norte-americano Mcclean 

Design ditam janelas rasgadas e generosos terraços  

exteriores num reino de cursos de água, elemento  

unificador das três partes que constituem a propriedade 

(casa principal, garagem e casa de hóspedes), e que  

prolongam o olhar pelas soberbas panorâmicas e  

canyons envolventes.

No piso térreo, a habitação principal é constituída por 

uma sala de estar formal de dois andares de altura que  

incorpora um bar, uma adega de vidro e uma alongada 

lareira igualmente partilhada por outra sala de estar  
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adjacente, esta de caráter mais íntimo e familiar. No  

mesmo nível coabitam também a cozinha, a sala de jantar, 

o escritório, a sala de media / biblioteca e uma desafogada 

área ao ar livre que se expande à volta da piscina, ideali- 

zada para entreter grandes grupos de amigos confor- 

tavelmente sentados em torno de uma cálida lareira  

exterior. ainda no hall de entrada da casa principal, um 

elegante lanço de escadas de pedra branca com apon- 

tamentos cromados conduz ao andar superior, que se  

divide por dois quartos e uma master suite com quartos 

de banho e closets para ‘ele’ e para ‘ela’. No nível abaixo 

da garagem envidraçada com capacidade para quatro  

viaturas, existem mais duas suites – cada uma com o seu 

respetivo pátio – e um wellness centre / ginásio. Do lado 

oposto, afigura-se uma casa de hóspedes independente 

que, além de dois quartos, sala de estar, sala de jantar e 

cozinha, integra na sua área de jardim autónoma uma  

piscina e um spa.

library and a spacious outdoor area that extends around 

the pool, designed as space for entertaining large groups 

of friends sitting comfortably around a warm outdoor 

fireplace. in the entrance hall, still in the main house, an 

elegant flight of white stone stairs with chrome detailing 

leads to the upper floor, which is split into two bedrooms 

and a master suite with bathrooms and walk-in wardrobes 

for ‘him’ and ‘her’. in the level below the glazed garage with 

room for four cars, there are two more suites - each with 

their own courtyard - and a wellness centre / gym. on 

the opposite side, we find a separate guest house, which,  

besides two bedrooms, living room, dining room and  

kitchen, includes a swimming pool and a spa in its separate 

garden area.

The array of materials, and in particular the combination 

of polished stone with wood and the bronze aluminium 

used in the doors and windows, was selected with the aim 

of making the house both contemporary and cosy. The 
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a paleta de materiais, com destaque para a conjugação 

da pedra polida com elementos de madeira e para o  

alumínio bronze utilizado nas portas e nas janelas, foi  

selecionada com o intuito de tornar a casa simul- 

taneamente contemporânea e aconchegante. as linhas 

retas e as cores neutras do design de interiores assinado 

pela marca italiana Minotti, aliadas a sofisticados candeei-

ros e às obras de arte que povoam as paredes e os pátios da 

casa, cooperam na criação de ambientes versáteis que se 

evidenciam pelo bom gosto e pela sobriedade.

straight lines and neutral colours of the interior design 

by italian brand Minotti, combined with the sophisticated 

lamps and works of art that line the walls and courtyards of 

the house, work together to create versatile environments 

that stand out for their good taste and simplicity.

kelly 
hoppen

Criatividade Polivalente
Multilayered Creativity 

TEXTO TEXT ESTELA ATAíDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY KELLY HOPPEN

DECORAçãO \\ DECORATION
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she was only 16 when she entered the world of interior 

design but since then kelly hoppen has trodden a path lit-

tered with successful projects that have made her one of 

the best known designers in the world.

famous for the exquisite environments she has 

designed over a career spanning nearly forty years, the 

brit has created countless projects for homes belonging 

to international names and has been chosen to design the 

interiors of exclusive places such as the Murmuri boutique 

hotel in barcelona, and the rhodes w1 restaurant, in london.

globally lauded for her unmistakable neutral and el-

egant style, the decorator has always adopted a mul- 

tifaceted stance, distinguishing herself by applying her 

creativity in a growing number of activities. besides 

interior design, kelly hoppen has left her mark on products 

as varied as collections of furniture, clothing, home fur- 

nishings and home accessories, proving the lack of limits 

to her creative versatility.

contava apenas com 16 anos quando se iniciou no mundo 

da decoração de interiores mas, desde então, kelly hoppen 

trilhou um percurso ímpar repleto de apostas de sucesso 

que a tornaram numas das mais reconhecidas designers a 

nível mundial. 

famosa pelos ambientes requintados que desenhou ao 

longo de quase quarenta anos de carreira, a britânica já 

criou incontáveis projetos para habitações de personali-

dades mundiais e foi eleita para desenhar os interiores de 

espaços exclusivos como o hotel boutique Murmuri, em 

barcelona, e o restaurante rhodes w1, em londres. 

elogiada globalmente pelo seu inconfundível estilo neu-

tro e elegante, a decoradora adotou desde sempre uma 

postura transversal, distinguindo-se por aplicar a sua 

criatividade num número crescente de atividades. além 

da decoração de interiores, kelly hoppen deixou já a sua 

marca em produtos tão variados como coleções de mobi-

liário, vestuário, artigos de decoração e acessórios para a 

casa, provando a ausência de limites para a sua polivalên-

cia criativa. 
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having published seven books, the latest of which being 

Kelly Hoppen Ideas, the designer also devotes her time to 

sharing ideas and knowledge accumulated throughout her 

versatile career. besides opening the kelly hoppen Design 

school each year to students from the four corners of the 

world, eager to learn from the british decoration master, in 

2011 hoppen climbed another rung on the recognition lad-

der, in being asked to present Superior Interiors, her very 

own television programme, broadcast in several countries.

The dedication and entrepreneurial spirit that runs 

through her career has earned kelly hoppen much rec-

ognition. after receiving awards such as the Elle Decora-

tion Award in 2006, and the Andrew Martin International 

Designer of the Year Award, in 2007, among others, she 

saw her career spanning almost four decades reach a new 

peak when, in 2009, she was honoured by queen elizabeth 

ii with an Mbe (Most excellent order of the british empire) 

for her incredible contribution to interior design.

com sete livros publicados, o último dos quais «kelly 

hoppen ideas», a criadora dedica-se ainda a partilhar 

ideias e conhecimentos acumulados ao longo da sua 

versátil carreira. além de abrir anualmente a kelly hoppen 

Design school a estudantes oriundos dos quatro cantos 

do mundo, ansiosos por aprender com a mestre britânica 

da decoração, em 2011 hoppen subiu mais um degrau na 

escala do reconhecimento, ao ser convidada para apresen- 

tar «superior interiors», o seu próprio programa televisivo, 

transmitido em vários países. 

a dedicação e sentido empreendedor que tem vindo a 

imprimir na sua carreira já valeram a kelly hoppen diver-

sos reconhecimentos. Depois de receber distinções como 

o elle Decoration award, em 2006, e o prémio andrew 

Martin para International Designer of the Year, em 2007, 

entre outras, viu a carreira de quase quatro décadas atin-

gir um novo pico quando, em 2009, foi agraciada pela rai-

nha elizabeth ii com a condecoração Mbe (Most excellent 

order of the british empire), pela sua incontornável contri-

buição para a decoração de interiores. 
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a nova lareira da Mcz cumpre a função estética de uma 

lareira, mas, por ser a gás, vai mais além, já que graças a um 

sistema especial de canalização, instalado sob pedido, o 

calor consegue espalhar-se por todas as divisões da casa. 

esta lareira moderna, que graças ao seu design se asse- 

melha às tradicionais lareiras a lenha, liga-se através 

de um controlo remoto, permitindo o controlo exato 

da temperatura.

a Mcz apresenta, assim, um novo conceito de vida e 

bem-estar para casas modernas, mas que gostam de lem-

brar a velha tradição.

The new Mcz fireplace fulfils the aesthetic function of 

a fireplace, but, as it is fuelled by gas it goes even further, 

whereby, thanks to a special plumbing system, installed upon 

request, the heat can spread to every room in the house.

This modern fireplace features design that resembles tra-

ditional wood-burning fireplaces and it can be turned on by 

remote control, ensuring accurate temperature control.

Mcz thus presents a new concept of life and well-being 

for modern homes, which nevertheless like to recall tradi-

tions of old.

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MCz

DESIGN

Mcz
Aliar a Tradição ao Conforto

Combining Tradition with Comfort
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sem extremos nem ostentações, apenas num diálogo 

natural com as últimas tendências da moda. assim é a 

nova coleção Sherman, da marca italiana Minotti, dese-

nhada por rodolfo Dordoni.

De uma intensa pesquisa tecnológica e uma atenção 

extrema aos detalhes resultou um conjunto de sofás mul-

tifuncionais, dos quais sobressaem a estética elegante, o 

conforto inigualável e a geometria de formas. 

feitos para se adaptarem a diferentes necessidades, 

estes sofás prometem trazer sobriedade e elegância a 

qualquer espaço.

without excess or ostentation - simply in a natural dia-

logue with the latest fashion trends. This is the new Sherman 

collection, from the italian brand Minotti, designed by 

rodolfo Dordoni.

Thorough technological research and extreme attention 

to detail have resulted in a series of multifunctional sofas, 

highlighted by their aesthetic elegance, unrivalled comfort 

and geometry.

Made to adapt to varying requirements, these sofas 

promise to bring simplicity and elegance to any space.

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MINOTTI

DESIGN

Minotti
Sóbrios e Multifuncionais 

Simple yet Multifunctional



herdade 
alentejana

portugal
Excelência na Criação do Cavalo Lusitano 

Excellence in Lusitano Horse Breeding
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É por entre tranquilas planícies alentejanas, mais pre-

cisamente no distrito de Évora, que se esconde esta belís-

sima herdade vocacionada para a criação de cavalos lusi- 

tanos, cujos 400 hectares viram já nascer vários campeões 

que levaram ao mundo o esplendor desta raça equídea.

além de um monte com 414 m2, totalmente recupe-

rado mas mantendo a sobriedade da traça original, esta  

herdade é igualmente constituída por vários casarios para  

os empregados, um tentadero com 40 metros de diâme-

tro, cocheiras para 24 cavalos, um picadeiro coberto com 

20 x 45 metros, um generoso museu de carros de cavalos  

(antigos e atuais), bem como outras construções e  

armazéns, somando uma área coberta de 5683 m2.

stood within the peaceful plains of the alentejo, more 

precisely in the district of Évora, this beautiful 400-hectare 

estate dedicated to breeding lusitanian horses has already 

seen the birth of several champions, taking the splendour 

of this equine breed all around the globe.

besides the fully renovated 414-m2 farmhouse, which 

still retains the simplicity of the original design, this estate 

also features several houses for employees, a corral  

40 metres in diameter, stables for 24 horses, a covered arena 

measuring 20 x 45 metres, a large horse cart museum (past 

and present) as well as other buildings and warehouses, 

adding up to a covered area of   5683 m2.
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esta propriedade tem também uma capela e um  

mirante, privilegiando da proximidade da água, graças às 

duas barragens que cruzam esta abençoada terra, a uma 

mina de água potável e a dois furos. Na paisagem envol-

vente impera a vegetação típica da zona ou esta herdade 

não fosse ainda brindada com 300 hectares de sobro que 

garantem duas tiragens de cortiça em cada nove anos 

(num total de 32.500 arrobas), 60 hectares de sobro re-

centemente plantados, 20 hectares de pinheiro manso, 15 

hectares de olival e 11 hectares de verdes prados por onde 

galopam os destemidos cavalos lusitanos.

This property also has a chapel and a gazebo, enjoying 

the proximity of water, thanks to two dams that cross this 

blessed land, a drinking water well and two boreholes. The 

vegetation typical of the area dominates the surrounding 

landscape with the estate boasting 300 hectares of cork 

oak forest, guaranteeing two cork harvests every nine 

years (a total of 487,500 kg), 60 hectares of newly planted 

cork oak forest, 20 acres of umbrella pine, 15 hectares of 

olive groves and 11 hectares of green meadows where the 

fearless lusitanian horses gallop.

www.royalvillas.eu
geral@royalvillas.eu
Tel: +351 229 021 601

Ami- 9469

160 \\  Império



daMha 
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CAMPO DE GOLFE \\ GOLF COURSE
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situado no verdejante parque eco-esportivo Damha, 

em são carlos, no estado de são paulo, o Damha golf club 

foi recentemente considerado o quarto melhor campo do 

brasil pelo ranking da edição americana da revista Golf  

Digest, publicado em maio de 2012.

inaugurado em 2006, o campo, com um par 72, esten-

de-se por 70 hectares e 6.492 metros de percurso, cati- 

vando tanto jogadores profissionais como amadores, 

que podem simultaneamente apreciar a deslumbrante  

paisagem circundante. concebido pelo arquiteto e golfista 

ricardo rossi, o campo de 18 buracos é composto por  

set in the lush parque eco-esportivo Damha in são  

carlos, in são paulo state, the Damha golf club was  

recently considered the fourth best course in brazil in the 

ranking published in the american edition of Golf Digest 

magazine, in May 2012.

opened in 2006, the par 72 course develops over 70  

hectares and along a 6,492-metre layout, captivating 

both professional and amateur players, who can enjoy the  

stunning surrounding landscape while playing. Designed 

by architect and golfer ricardo rossi, the 18-hole course 

consists of expansive fairways and large greens, repre-

senting an interesting challenge at every level.

extensos fairways e amplos greens, representando um  

desafio interessante em todas as suas etapas. 

Depois de cada partida, a acolhedora club house recebe 

os golfistas com toda a comodidade. com uma arquitetura 

inspirada nas construções do início do século passado, 

o edifício foi construído com materiais com mais de cem 

anos de história, originários de antigas tulhas de café,  

locais utilizados, na época colonial, para armazenar este 

produto. o resultado é um espaço encantador, marcado 

pelo requinte e sobriedade, à semelhança de todo o Damha 

golf club.

after each round, the comfortable clubhouse welcomes 

golfers with every convenience. with architecture inspired 

by the buildings from the beginning of the last century, the 

building was constructed using materials boasting more 

than one hundred years of history, sourced from old coffee 

storehouses, sites used in colonial times to store this  

product. The result is a charming space, marked by  

elegance and simplicity, like all of Damha golf club.



portugal encerra 2012 com prestigiadas distinções que 

atestam a excelência do país no domínio do golfe. além 

de ter sido premiado em outubro como melhor destino de 

golfe da europa pelos World Travel Awards 2012, portugal 

soma uma nova distinção: a de melhor destino internacio-

nal para férias de golfe pelos Travel Agent Choice Awards. 

sendo um dos mais importantes prémios do setor,  

nomeado e votado por agentes de viagens internacionais, 

este galardão foi atribuído em novembro, no mesmo mês 

em que o grupo onyria foi congratulado com o prémio  

de Golf Tourism Supplier of the Year atribuído pela  

associação internacional de operadores turísticos de  

golfe (iagto, em inglês), uma distinção disputada por mais 

de 1400 empresas de 85 países.

portugal closes 2012 with prestigious awards that bear 

witness to the excellence of the country in the field of golf. 

besides being named in october the best golf destination 

in europe at the World Travel Awards 2012, portugal adds a 

new distinction: the best international destination for golf 

holidays by the Travel Agent Choice Awards.

as one of the most important awards in the industry, 

nominated and voted by international travel agents, this 

award was given in November, in the same month that 

the onyria group was named Golf Tourism Supplier of the 

Year, awarded by the international association of golf tour  

operators (iagto), a distinction open to more than 1400 

companies from 85 countries.

aplIcação hole 19

a hole 19 é uma inovadora aplicação mobile para iphone 

e android, já disponível na App Store da apple e no  

google play, que disponibiliza diferentes funcionalidades 

que ajudam o golfista a melhorar o seu jogo. permitindo, 

por exemplo, obter uma vista aérea de todos os buracos do 

campo e calcular distâncias, esta aplicação inclui mapas 

exatos e precisos de campos de golfe em portugal,  

na suécia, na alemanha, na holanda, na turquia, em  

inglaterra, entre outros países.

hole 19 is an innovative mobile application for iphone 

and android, now available at apple’s app store and  

google play, which contains different features that help 

golfers improve their game. allowing you, for example, 

to get an aerial view of every hole on the course and  

calculate distances, this application includes accurate and 

precise maps of golf courses in portugal, sweden, germany, 

the Netherlands, turkey, england, among others countries.

ricardo santos é o primeiro português a vencer o Sir Henry 

Cotton Rookie of the Year Award, o prémio de estreante do 

ano no european tour. «É uma honra ser o primeiro portu-

guês a ganhar o prémio de estreante do ano. quando olho 

para os nomes dos jogadores que venceram no passado 

este galardão, constato como é um privilégio ter o meu 

nome ao lado dos deles neste troféu. tem sido uma época 

espantosa e concluí-la com este prémio é mais do que  

poderia ter sonhado», afirma ricardo santos depois de um 

ano em que conquistou o Madeira islands open.

ricardo santos is the first portuguese player to win the sir 

henry cotton rookie of the year award, on the european 

tour. «it is an honour to be the first portuguese to win the 

rookie of the year award. when i look at the names of the 

players who have won this award in the past, i see how it is 

a privilege to have my name alongside them on this trophy. 

it’s been an amazing season and to complete it with this 

award is more than i could have ever dreamed of», says 

ricardo santos after a year in which he won the Madeira 

islands open.
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rocketBladez

a taylorMade golf apresentou recentemente aquela que 

afirma ser a maior inovação de sempre no que a tacos 

de golfe diz respeito. RocketBladez é um taco com uma 

nova tecnologia que promete melhorar a performance 

dos jogadores de golfe dos mais diversos níveis. além de 

possibilitar tacadas mais longas e mais precisas, o segredo 

desta tecnologia está no seu Speed Pocket, que também 

permite que a bola atinja uma maior velocidade e que pare 

mais rapidamente do que o habitual.

taylorMade golf recently presented something it claims 

to be the biggest breakthrough ever in terms of golf 

clubs. RocketBladez is a club with a new technology that  

promises to enhance the performance of golfers of all 

levels. besides enabling longer and more accurate shots, 

the secret behind this technology lies in its Speed   Pocket 

which also allows the ball to reach a greater speed and for 

it to stop more quickly than usual.

18 Greatest Golf

a editora escocesa/americana 18 greatest golf tem  

vindo a publicar nos últimos anos alguns dos mais  

sofisticados livros sobre os melhores campos de golfe do 

mundo. 18 Greatest Scottish Golf Holes (2010), 18 Greatest 

Irish Golf Holes (2011) e 18 Greatest US Open Golf Holes 

(2012) são verdadeiras obras de arte colecionáveis dis- 

poníveis em edições limitadas. cada livro tem mais de 250  

páginas com textos dos premiados escritores de golfe 

craig Morrison e andrew ross e admiráveis fotografias de 

John kernick.

in recent years scottish/american publisher 18 Greatest 

Golf has published some of the most sophisticated books 

on the best golf courses in the world. 18 Greatest Scottish 

Golf Holes (2010), 18 Greatest Irish Golf Holes (2011) and 

18 Greatest US Open Golf Holes (2012) are true collectible 

works of art, and only available in limited editions. each 

book has over 250 pages with texts from award winning 

golf writers craig Morrison and andrew ross and stunning 

photographs by John kernick.
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rory Mcilroy
born in holywood, Northern ireland, the current world 

number one showed an unquestionable appetite for golf 

from an early age.

having achieved a 40-yard drive at the age of just two 

and made   his first ace at nine, when he turned 16, in 2005, 

rory Mcilroy gave up his studies to devote himself exclu-

sively to amateur golf, becoming, in that year the youngest 

winner of the irish amateurs closed championship. The 

transition to professional came in 2007 and the golfer con-

tinued to rack up victories and accolades, making him one 

of most promising finds in golf.

The confirmation of his potential came in 2012 when, at 

the age of 23, Mcilroy reached the top of the world rankings 

after winning the ryder cup with a european team and 

the pga championship, his second major since taking first 

place at the us open 2011.

Nascido em holywood, irlanda do Norte, desde muito 

novo o atual número um do mundo demonstrou uma  

incontornável apetência para o golfe.

tendo conseguido um drive com 40 jardas com apenas 

dois anos e feito o primeiro ace com nove, quando comple-

tou 16, em 2005, rory Mcilroy abandonou os estudos para 

se dedicar em exclusivo ao golfe amador, tornando-se, 

nesse ano, no mais jovem vencedor do irish amateurs  

closed championship. a transição para profissional  

deu-se em 2007 e o golfista continuou a acumular  

vitórias e reconhecimentos que o tornaram numa das  

grandes promessas do golfe.

a confirmação do seu potencial chegou em 2012,  

quando, com 23 anos, Mcilroy alcançou o topo do ranking 

mundial depois de vencer a ryder cup com a equipa  

europeia e o pga championship, a segunda grande  

vitória individual após ter conquistado o primeiro lugar no 

us open 2011. 
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