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Como um chocolate que se desfaz na boca, aveludado, 

intenso, doce, saboreie-nos, página a página, com as ima-

gens e palavras que escolhemos para si. Como um vinho, 

encorpado, aromático, de sabor persistente, deguste-

-nos, procurando interpretar as sensações que as nossas 

propostas provocam em cada um dos seus sentidos.

Nesta que é a 72.ª edição da Império Villas & Golfe, co-

memoramos o nosso 12.º aniversário. É, por isso, tempo de 

festa, quer pela data em si, quer pelo caminho de suces-

so que temos percorrido. Festejamos por todos os obstá-

culos que conseguimos ultrapassar, pelas mudanças, que 

cremos positivas, que temos vindo a implementar, seja a 

nível gráfico, seja a nível de conteúdos. Festejamos, tam-

bém, pelos passos ousados que temos dado no caminho 

da internacionalização. É com orgulho que esta equi-

pa unida, pela qual também festejamos, tem levado até 

«outros mundos» o espírito Villas & Golfe, nunca descu-

rando, muito pelo contrário, este que foi o projeto inicial: a 

edição da europa.

entre no seu mundo! esta é a sua casa, requintada, fun-

cional. É o seu hotel, onde se pode refugiar luxuosamente 

da mesmice dos dias. É o seu spa e levá-lo-á a encontrar 

o equilíbrio perfeito. É o seu barco, pronto a rasgar os ma-

res, o seu automóvel, apto a percorrer novos rumos, o seu 

avião, disposto a voar por onde o seu coração ordenar, o 

seu campo de golfe, capaz de lhe oferecer novos desafios… 

somos o seu objeto de culto, preconizando o luxo, o gla-

mour, o lazer e um estilo de vida diferenciado. mas veicu-

lamos também ideias, negócios, projetos que se tornaram 

exemplos a seguir, dando, igualmente, um sentido prático 

aos nossos conteúdos.

somos o que quiser! Basta entrar, saborear o que sen- 

timos e vimos, e confirmar, ou não, a nossa perspetiva, de-

pois de ter partido à descoberta das suas próprias experi-

ências. Porque o leitor é, afinal, o principal motivo pelo qual 

comemoramos estes doze anos de vida.

As if we were a chocolate melting in your mouth, velvety, 

intense, sweet, savour us, page by page, through the im-

ages and words we have chosen for you. Like a full-bodied, 

aromatic, persistent flavoured wine, taste us, trying to de-

cipher the sensations that our suggestions arouse in each 

of your senses.

in this, the 72nd issue of Império Villas & Golfe, we com-

memorate our 12th anniversary. it’s time for celebration, 

both because of the landmark achieved, and for the path of 

success we have travelled. We celebrate every obstacle we 

have managed to overcome, the changes, positive ones we 

believe, that we have made, both in terms of graphic design 

and in terms of content. We also celebrate the daring steps 

we have made on the road to internationalisation. it is with 

pride that this united team, which we also celebrate, has 

brought the Villas & Golfe spirit to «other worlds», while 

never neglecting, quite the contrary in fact, the project that 

began it all: the europe edition. 

enter your world! This is your exquisite, functional home. 

it is your hotel, where you can escape in luxury from the 

monotony of day-to-day. it is your spa and will guide 

you towards perfect harmony. it is your boat, ready to cut 

through the waves, your car, ideal for heading off down 

new roads, your plane, ready to fly wherever your heart 

desires, your golf course, able to offer new challenges...We 

are your cult object, advocating luxury, glamour, leisure 

and a unique lifestyle. But, we also convey ideas, business, 

projects, which become examples to follow, giving a practi-

cal sense to our content too.

We are whatever you want! You just need to enter, sa-

vour what we have felt and seen, and confirm, or not, our 

perspective, after having set off to discover your own ex-

periences.

Because, when it comes down to it, our readers are the 

main reason for which we are celebrating these twelve 

years of life.

Twelve Years of SuccessDoze Anos de Sucesso
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A Avenida da Liberdade, em Lisboa, foi o local escolhido 

pela rimowa para se estrear em solo português. em con-

sonância com o layout clássico das restantes lojas da 

marca de malas de viagem de luxo, o novo espaço expõe 

os produtos da rimowa, visualmente reconhecíveis devido 

à estrutura de frisos que os distinguem. Feitas em alumí-

nio e policarbonato, as malas da centenária marca alemã 

têm por base o trabalho artesanal, podendo ser perso- 

nalizadas de acordo com os desejos do cliente. entre os 

seus simpatizantes encontram-se várias personali-

dades, como Alessandra Ambrosio, gwyneth Paltrow e  

Antonio Banderas.

riMoWa

\\news
O edifício Bolsa do Pescado, no Porto, reabrirá em outubro 

de 2014 como hotel de quatro estrelas. Com uma vista privi- 

legiada sobre o rio douro, o futuro Hotel Bolsa do Pescado, 

propriedade do grupo Nelson Quintas, contemplará 95  

quartos, um restaurante, um bar, três salas de reuniões e  

um ginásio.

O projeto desenvolvido pelo arquiteto José Carlos Cruz 

procura aliar o passado industrial do edifício, outrora palco 

da venda de peixe, ao conforto requerido por um desígnio 

desta envergadura. A fachada do edifício original, conce- 

bida pelo arquiteto Januário godinho, não sofrerá quaisquer 

alterações, sendo preservados os seus baixos-relevos alu-

sivos a episódios da vida piscatória.

A conversão do edifício está a cargo da construtora Lucios, 

que, com este projeto, beneficiou de um encaixe de sete 

milhões de euros.

BoLsa Do PesCaDo

The Bolsa do Pescado building, in Oporto, reopens in Octo-

ber 2014 as a four-star hotel. With a stunning view over the 

river douro, the future Hotel Bolsa do Pescado, owned by 

the Nelson Quintas group, will feature 95 rooms, a restau-

rant, a bar, three meeting rooms and a gym.

The project designed by architect José Carlos Cruz aims to 

combine the industrial past of the building, formerly a fish 

market, with the comfort required of its ambitious nature. 

The façade of the original building, designed by architect 

Januário godinho, will remain intact, with its bas-relief al-

lusive to the art of fishing preserved. 

The conversion of the building is being undertaken by 

construction company Lucios, which, with this project, has 

enjoyed a cash injection of seven million euros. 

The Avenida da Liberdade, in Lisbon, was the place chosen 

by rimowa to make its debut on Portuguese soil. The new 

outlet showcases rimowa products, visually recognisable 

due to the structure that distinguishes them, in line with 

the classic layout of the other stores of the luxury luggage 

brand. make out of aluminium and polycarbonate, the cases 

from the century-old german brand are handcrafted, and 

can be customised in accordance with customer wishes. 

Famous names among its many fans include Alessandra 

Ambrosio, gwyneth Paltrow and Antonio Banderas. 
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O B6 Venator Spyder Concept, protótipo de um descapotá-

vel de luxo do fabricante holandês spyker, teve a sua es-

treia europeia no salon Privé, em Londres, no passado mês 

de setembro.

desenhado pelo CeO da marca, victor muller, este modelo 

dá continuidade às linhas e características da marca ins-

piradas no universo da aviação. O corpo do carro em fibra 

de carbono e o chassis de alumínio albergam um motor V6 

com uma potência superior a 375 cv.

simultaneamente clássico e moderno, este desportivo de 

duas portas seduz pela elegância das suas linhas, requinte 

dos materiais que o constituem e uma inegável atenção ao 

detalhe. entrará em produção no final de 2014 para merca-

dos-chave na europa, médio-Oriente, Ásia-Pacífico e Índia, 

seguindo-se os euA no início de 2015.

sPYKer B6 Venator sPYDer ConCePt

The B6 Venator Spyder Concept, a luxury convertible  

prototype from dutch manufacturer spyker, enjoyed its 

european debut last september at the salon Privé, in  

London. designed by the car maker’s CeO, victor muller, this  

model is a continuation of the lines and characteristics of 

the brand, with their aeronautic inspiration. The car’s car-

bon fibre bodywork and the aluminium chassis contain a 

V6 engine boasting more than 375 bhp.

Both classic and modern, this two-door sports car stuns 

with the elegance of its lines, the sophistication of the ma-

terials used to make it and undeniable attention to detail. 

Production is set to begin at the end of 2014 for key mar-

kets in europe, the middle east, Pacific Asia and india, with 

the usA following in early 2015.

david Beckham é o novo rosto da Breitling for Bentley. de 

acordo com a marca de relógios, nenhuma outra figura 

seria tão adequada para encarnar esta inimitável amálga-

ma de elegância, luxo, originalidade e classe do que o verda- 

deiro ícone do estilo britânico. david Beckham, já embai-

xador da Breitling for Bentley em todo o mundo e seu con-

fesso admirador, protagoniza a mais recente campanha da 

marca, fotografada por Anthony mandler em pleno deser-

to da Califórnia.

david Beckham is the new face of Breitling for Bentley.  

According to the watchmaker, no other figure would  

be better suited to embodying this inimitable blend of 

elegance, luxury, originality and class than the veritable 

icon of British style. david Beckham, now ambassador for 

Breitling for Bentley worldwide and a confessed admirer, 

appears in the brand’s latest campaign, photographed by 

Anthony mandler in the middle of the Californian desert.

BreitLing FOR BentLeY

O fotógrafo australiano mark gee foi o grande vencedor do 

título de Fotógrafo de Astronomia do Ano 2013, deixando 

para trás mais de mil fotógrafos amadores e profissionais 

de todo o mundo. A arrebatadora imagem na qual se dis-

tinguem as regiões centrais da via Láctea impressionou 

o júri pela sua profundidade e clareza. está incluída na 

exposição dos fotógrafos vencedores, em exibição no 

Centro de Astronomia do royal Observatory greenwich,  

em Londres, até 23 de fevereiro de 2014.

Australian photographer mark gee was the overall winner 

of the Astronomy Photographer of the Year 2013 title,  

leaving more than one thousand amateur and profession-

al photographers from around the globe in his wake. The 

stunning image in which you can distinguish the central 

areas of the milky Way impressed the jury for its depth 

and clarity. This photo is included in the exhibition of win-

ning photographs, on show at the Astronomy Centre of the  

greenwich royal Observatory, in London, until February  

23, 2014.

FotógraFo De astronoMia Do ano 2013

NatioNal maritime mUseUm / © mark Gee
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O 9.º volume da coleção Architecture Now!, publicada pela 

taschen, vem dar continuidade a esta enciclopédia viva da 

arquitetura no século XXi. da autoria de Philip Jodidio, este 

livro de capa dura compila ao longo de 480 páginas as mais 

surpreendentes construções que têm vindo a nascer um 

pouco por todo o mundo – desde salas de espetáculos, ca-

sas, boutiques de moda a uma aldeia da ópera em Burkina 

Faso –, projetadas por arquitetos de renome internacional 

como Zaha Hadid e Jean Nouvel.

The ninth volume of the Architecture Now! collection, pub-

lished by taschen, ensures the continuation of this living 

encyclopaedia of architecture in the 21st century. Written 

by Philip Jodidio, this hardback book compiles the most 

fascinating constructions, which have appeared all over 

the world, in its 480 pages, from concert halls, houses, 

fashion boutiques and an opera village in Burkina Faso, 

designed by internationally renowned architects such as 

Zaha Hadid and Jean Nouvel.

arCHiteCture noW! 9

PréMio noBeL Da Literatura 2013

O Prémio Nobel de Literatura 2013 foi atribuído a Alice 

munro pela Academia sueca, que reconheceu na contista 

e romancista canadiana um «mestre do conto contem-

porâneo». Herdeira de tchekhov, a escritora nascida em 

Ontário em 1931 explora o caráter inesperado e emocio-

nante da vida, tendo já mais de 15 obras publicadas em 

várias línguas. Ao Nobel somam-se diversos prémios lite-

rários, entre os quais, o prestigiado man Booker internatio-

nal Prize atribuído à autora em 2009.

The 2013 Nobel Prize in Literature has been awarded to  

Alice munro by the swedish Academy, which lauded the 

Canadian writer as the «master of the contemporary short 

story». Chekov’s heiress, the author born in Ontario in 1931 

explores the unexpected and exciting nature of life, and 

has had more than 15 works published in many languag-

es. Her Nobel Prize is joined by a series of literary awards, 

including the prestigious man Booker international Prize, 

awarded to the author in 2009.

© relóGio d’ÁGUa

A Omega e o Oceanário de Lisboa apresentam a exposi-

ção Planet Ocean da fundação good Planet, que reúne 35  

intrigantes fotografias, cujas descrições dão a conhecer 

as ameaças socioeconómicas que os oceanos enfrentam  

no presente.

Hoje, enquanto grande parte do mundo marinho ainda 

se encontra por descobrir, os oceanos estão largamente 

ameaçados pela atividade humana, verificando-se que 

menos de 3% da sua superfície protegida.

entre imagens aéreas de Yann Arthus-Bertrand e su- 

baquáticas de Brian skerry, esta exposição conduz a uma 

emocionante viagem pelo universo marítimo, lembrando 

simultaneamente a importância dos oceanos na vida do 

planeta. A mostra pode ser visitada gratuitamente até ao 

dia 6 de janeiro de 2014.

PLanet oCean

Omega and the Lisbon Oceanarium present the Planet 

Ocean exhibition from the good Planet foundation, which 

brings together 35 intriguing photographs, the descrip-

tions of which reveal the socioeconomic threats facing the 

world’s oceans at the moment.

today, while a large part of the marine world is still to be dis-

covered, the oceans are extensively threatened by human 

activity, while less than 3% of their surface is protected.  

From aerial shots by Yann Arthus-Bertrad to underwater 

ones from Brian skerry, this exhibition takes you on an 

exciting voyage through the marine universe, while at the 

same time recalling the importance of oceans in the life of 

the planet. The show can be visited for free until January 

6th, 2014.
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antónio José 
seguro

«O nosso objetivo é a maioria absoluta nas 
próximas legislativas» \\ «Our goal is the absolute 

majority in the next general election»

teXto teXt aNdreia barros Ferreira \\ FotoGraFia PHotoGraPHy   1  FerNaNdo alGarVio;  2  Pedro Vilela;  3 e 4  FerNaNdo alGarVio

«uma vitória histórica» é como António José seguro clas-

sifica os resultados do Partido socialista nas últimas au-

tárquicas. No rescaldo das eleições encontramo-nos com 

o líder do maior partido da oposição para falar dessa ida às 

urnas, mas também para fazer uma antevisão das próxi-

mas eleições legislativas, que acontecerão daqui a cerca de 

dois anos. «O Ps lidera todas as sondagens, o que quer di-

zer que o Ps é o partido em que a maioria dos portugueses 

mais confia para governar. mas perante os grandes pro-

blemas que o país vive, o próximo governo precisa de ser 

apoiado por uma maioria absoluta. É esse o nosso objeti-

vo» afirma António José seguro. Caso seja eleito Primeiro- 

-ministro, o secretário-geral do Ps afirma que não fará 

promessas que não possa cumprir, e promete mexer na 

taxa de irC e baixar o ivA da restauração. 

«An historic victory» is how António José seguro classi-

fies the results of the socialist Party [Ps] in the recent local 

elections. We meet up with the leader of Portugal’s largest 

opposition party in the aftermath of the elections to speak 

about the trip to the polling stations, and also to get a fore-

taste of the next general election, which will be held in two 

years’ time. «The Ps heads all the polls, which means that 

the Ps is the party in which the majority of the Portuguese 

trust to govern. But when faced with the major problems 

the country is experiencing, the next government needs 

to be supported by an absolute majority. This is our objec-

tive,» says António José seguro. if he is elected prime min-

ister, the secretary general of the Ps reveals that he will not 

make promises that he in unable to keep, and promises to 

change company taxation and to lower vAt charged in the 

restaurant industry.

GraNde eNtreVista \\ major iNterView
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Analysing the number of councils won in the local elec-

tions we can conclude that the PS won the elections. How-

ever, both the PS and the PSD [Social Democratic Party] 

lost a significant number of votes to independent can-

didates, to the CDU [Democratic Unitarian Coalition], to 

blank and invalid ballot papers, and to abstention, which 

reached record figures. Analysing this data, do you still be-

lieve that the PS should congratulate itself with the elec-

tion result?

The Ps achieved an historic victory. The Ps won the 

elections with the largest number of votes, with the largest 

number of councils, of parishes and of mandates. Whate-

ver criteria you choose, the Ps won and is once again the 

first Portuguese party.

But doesn’t the abstention worry you?

Yes, it worries me a great deal, as does the large number 

of blank ballot papers. This means there are many Por-

tuguese who are disenchanted with politicians and with 

politics. There is only one way to counteract this trend. By 

presenting solutions for the Portuguese and only promi-

sing what can be achieved.

Fazendo uma análise do número de câmaras conquis-

tadas nas autárquicas podemos concluir que o PS venceu 

as eleições. Contudo, quer o PS quer o PSD perderam um 

número significativo de votos para independentes, para a 

CDU, para votos brancos e nulos, e para a abstenção, que 

atingiu valores recorde. Analisando estes dados, ainda 

lhe parece que o PS se pode congratular com o resultado  

das eleições?

O Ps obteve uma vitória histórica. O Ps venceu as elei-

ções com o maior número de votos, com o maior número 

de câmaras, de freguesias e de mandatos. Qualquer que 

seja o critério que se utilize, o Ps venceu e volta a ser o pri-

meiro partido português.

Mas não o preocupa a abstenção?

sim, preocupa-me e muito, tal como me preocupa o  

elevado número de votos em branco. isso quer dizer que 

há muitos portugueses desencantados com os políticos e 

com a política. só há uma maneira de contrariar essa ten-

dência. Apresentando soluções para os portugueses e só 

prometendo aquilo que se pode cumprir.

Rui Moreira, apontado como um dos grandes vencedo-

res destas autárquicas, disse no seu discurso de vitória que 

«os partidos não têm estado bem, e esta eleição é um cla-

ro sinal do Porto de que é possível fazer diferente e que os 

partidos têm de ser diferentes». «Se os partidos não en-

tenderem o que se passou aqui hoje», acrescentou, «então 

não perceberam nada». Do seu ponto de vista, os partidos 

políticos terão que tirar conclusões destas vitórias de can-

didatos independentes? 

As verdadeiras candidaturas de independentes, como 

foi o caso de rui moreira, são positivas para a democracia, 

porque aumentam a possibilidade de escolha e a partici- 

pação cívica. Foi o Ps que tomou a iniciativa de alterar 

a legislação para acabar com o monopólio dos partidos 

e permitir a candidatura de independentes nas eleições  

locais. A maioria dos nossos candidatos é independente, 

num universo superior a 80 mil. e em quatro concelhos do 

país o Ps optou por não concorrer e integrar candidaturas 

de cidadãos independentes. 

em três desses concelhos, 

essas listas venceram.

em fevereiro de 2012, o 

Ps criou o LiPP (Laboratório 

de ideias e Propostas para 

Portugal) que está aberto 

à participação de todos os 

portugueses e que conta 

com muitos independentes. 

são mais de 5 mil cidadãos. 

desta participação resulta 

uma pluralidade de ideias e 

propostas que tem sido mui-

to positiva e enriquecedora.

Estamos a dois anos das legislativas. O que fará nos 

próximos dois anos para merecer a confiança dos portu-

gueses, como candidato a Primeiro-Ministro? Que tipo de 

alternativa apresenta ao atual Governo?

O Ps lidera todas as sondagens, o que quer dizer que o Ps 

é o partido em que a maioria dos portugueses mais confia 

para governar. mas perante os grandes problemas que o 

país vive, o próximo governo precisa de ser apoiado por 

uma maioria absoluta. É esse o nosso objetivo. Para mere-

cermos essa confiança dos portugueses, vou continuar fiel 

à regra de não prometer nada que não tenha a certeza de 

que possa cumprir quando for Primeiro-ministro e conti-

nuar a apresentar soluções que tenham o emprego como 

prioridade, conciliado com o rigor orçamental.

Ao mesmo tempo, queremos mobilizar os portugueses 

em torno de uma estratégia que faça de Portugal um país 

moderno e competitivo, com menos desigualdades sociais 

e mais justo. 

Rui Moreira, seen as one of the major winners of these 

local elections, said in his victory speech that «the parties 

have not been doing well, and this election is a clear sign 

from Oporto that it is possible to do things differently and 

that the parties have to be different». «If the parties do not 

understand what happened here today» he added, «they 

don’t understand anything». From your point of view, will 

the political parties have to draw conclusions from the vic-

tories of independent candidates?

The real candidacies by independents, as in the case of 

rui moreira, are positive for democracy, because they in-

crease the possibility of choice and civic participation. it 

was the Ps that took the initiative to change legislation to 

end with the parties’ monopoly and to allow independent 

candidates to try for local elections. The majority of our 

candidates are independent, in seats of above 80 thou-

sand. And in four of the country’s municipalities the Ps 

chose not to compete and be part of candidacies of inde-

pendent citizens. in three of 

these councils, these lists 

won.

in February, 2012, the Ps 

created the LiPP (ideas and 

Proposals Laboratory for 

Portugal), which is open to 

any Portuguese citizen and 

which involves many in-

dependents. They are more 

than five thousand citizens. 

This participation has resul-

ted in a series of ideas and 

proposals, which has been 

very positive and rewarding.

We are two years away from the general election. What 

will you do in the next two years to win the trust of the 

Portuguese as a prime minister candidate? What kind of 

alternative do you present to the current government?

The Ps is topping all the polls, which means that the Ps 

is the party in which the majority of the Portuguese trust 

to govern. But when faced with the major problems the 

country is experiencing, the next government needs to 

be supported by an absolute majority. This is our objecti-

ve. For us to be worthy of this trust from the Portuguese, 

i will continue to be true to rule of not promising anything 

of which i am not certain i will be able to fulfil when prime 

minister and continue to present solutions that have em-

ployment as a priority, reconciled with budgetary rigour.

At the same time, we want to mobilise the Portuguese 

towards a strategy that will make Portugal a modern and 

competitive country, with less social inequalities and fairer.

«Defendo a criação de um banco 
de fomento que aplique uma parte 

dos fundos comunitários sob a 
forma de incentivos reembolsáveis 

em projetos de investimento 
de empresas» \\ «I believe in 
the creation of a development 

bank, which applies some of the 
community funds as means of 

refundable incentives in company 
investment projects»
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A proposta de Orçamento de Estado para 2014 aponta 

para mais cortes e austeridade para cumprir as metas do 

défice. Uma das alterações terá que ver com pequenas e 

médias poupanças, nomeadamente com os cortes anun-

ciados nas pensões, a aplicação de uma taxa sobre as pro-

dutoras de energia e a alteração nas taxas sobre os carros 

de serviço. As gorduras do Estado resolvem-se com estas 

pequenas poupanças? 

O primeiro comentário a fazer é que decididamente o  

governo não tem uma estratégia orçamental. está deso-

rientado. Navega à vista e, por isso, corta a eito, não perce-

bendo que mais austeridade não é solução. e fundamento: 

este ano foram aplicados 5 mil milhões de euros de auste-

ridade e, na melhor das hipóteses, o défice no final do ano 

será o mesmo do início do ano. O governo está a empobre-

cer o país sem reduzir o défice e aumentando a dívida pú-

blica. Ao mesmo tempo, o desemprego aumenta e a eco-

nomia não arranca. Com a política do governo, em vez de 

resolvermos os problemas, estamos a criar novos proble-

mas. A que acresce a imoralidade de aplicar cortes retroati-

vos nas reformas de carreiras contributivas. Os reformados 

trabalharam uma vida, todos os meses descontaram do 

seu salário para viverem os últimos anos tranquilamente.

Que voto dará o PS ao próximo Orçamento de Estado?

O Partido socialista não pode apoiar no Parlamento uma 

política que condena Portugal ao empobrecimento.

Tem defendido que o caminho seguido pelo Governo 

não é o caminho ideal, visto que acredita que não é com 

austeridade que se estimula a economia. Que propostas 

concretas apresenta? O que faria de diferente se chegasse 

hoje ao Governo?

Colocar as finanças públicas ao serviço da economia (e 

não o contrário), porque só assim as empresas terão con-

dições para criarem emprego e, dessa forma, equilibrarmos 

as contas públicas de forma sustentada. Ninguém paga as 

suas dívidas ficando mais pobre. Pelo contrário. É preciso 

criar riqueza e quem cria riqueza são os empresários e os 

trabalhadores. É aí que deve concentrar-se a nossa priori-

dade. Para isso, é necessário parar com os cortes, estabili-

zar a economia, definir uma política de rendimentos, atra-

vés de um «Acordo de Concertação social estratégico» e 

aumentando a competitividade do país através dos fundos 

comunitários (2014-2020).

Para tal, defendo a criação de um banco de fomento que 

aplique uma parte dos fundos comunitários sob a forma de 

incentivos reembolsáveis em projetos de investimento de 

empresas. menos subsídios e mais incentivos são as mi-

nhas prioridades para os próximos fundos comunitários. 

mas o Ps não espera para ser governo para apresentar so-

luções que apoiem as nossas empresas a financiarem-se 

The State Budget proposal for 2014 points to more cuts 

and austerity to meet the deficit targets. One of the chang-

es will have to involve small and medium savings, in par-

ticular with the cuts announced in pensions, the applica-

tion of tax on energy producers and changes to taxes on 

company cars. Is the fat trimmed from the state with these 

small savings?

The first comment to make is that the government un-

doubtedly has no budgetary strategy. it has lost its way. it is 

trying to feel its way, and so, it just continues as it has done, 

without understanding that austerity is not the solution. 

The facts are these: this year five billion euros of austerity 

were applied and, at best, the deficit at the end of the year 

will be the same as at the beginning of the year. The go-

vernment is impoverishing the country without reducing 

the deficit and increasing public debt. At the same time, 

unemployment is on the rise and the economy hasn’t 

been boosted. With the government’s policy, instead of 

solving the problems, we are creating new problems. And 

this is joined by the immorality of applying retrospective 

cuts in pensions on contributory careers. The retired have 

worked their lives, contributing every month to live their 

latter years in peace.

How will the PS vote at the next State Budget?

The socialist Party cannot support a policy in parliament 

that condemns Portugal to impoverishment.

You have said that the path followed by the government 

is not the ideal path, given that you believe that the econ-

omy is not stimulated by austerity. What concrete propos-

als do you present? What would you do differently if you 

were in government today?

get the public finances to work for the economy (and 

not the opposite), because only then will companies have 

the conditions to create jobs and in this way, for us to ba-

lance public accounts in a sustained manner. Nobody pays 

off debts when they are made poorer. Quite the contrary. 

We need to create wealth, and those who create wealth are 

businesspeople and employees. This is where our priority 

lies. to this end we have to end the cuts, stabilise the eco-

nomy, define a revenue policy through a «strategic social 

dialogue Pact» and increase the country’s competitive-

ness through eu funds (2014-2020).

to this end, i believe in the creation of a development 

bank, which applies some of the community funds as me-

ans of refundable incentives in company investment pro-

jects. Fewer subsidies and more incentives are my priorities 

for the next eu funds. But the Ps is not waiting to be in go-

vernment to present solutions that support our companies 

financing and capitalising. For example: reduction of taxa-

tion on reinvested profit. Profit reinvested in the company 

e a capitalizarem-se. Por exemplo: redução da fiscalidade 

sobre os lucros reinvestidos. Os lucros reinvestidos na 

empresa não devem ser taxados da mesma forma que 

os lucros distribuídos. dinheiro reinvestido é dinheiro na 

economia; redução da taxa do irC para 12,5% para os pri-

meiros 12500 euros de lucros; garantia de neutralidade 

fiscal entre capital próprio e capital alheio, considerando 

uma remuneração convencional do capital social. Não faz  

sentido que, ano após ano, haja um incentivo fiscal ao  

financiamento bancário e nenhum incentivo ao finan- 

ciamento por capitais próprios. Outra urgência, que não 

nos cansamos de defender, é a redução do ivA da restau-

ração para 13%, corrigindo uma medida de aumento para 

23% que se demonstrou errada, quer do ponto de vista or-

çamental, quer do ponto de vista económico. 

Paula Teixeira da Cruz afirmou que o seu ministério 

está determinado a retomar o diploma para criminalizar o 

enriquecimento ilícito. Alguma vez haverá condições em  

Portugal para vencer todos os lobbies de forma a tornar 

este diploma exequível?

Convém que nos entendamos sobre o que estamos a  

falar. O Psd e o Cds apresentaram uma lei, com o apoio do 

PCP e do Be que, sob o apelativo nome de «enriquecimen-

to ilícito», estabelecia a criminalização da desconformi-

dade do património possuído por cada português com as 

suas declarações fiscais, mesmo que nunca tivesse exer-

cido funções públicas. A proposta invertia o ónus da prova, 

isto é, podia ser condenado a prisão qualquer português 

sem que a justiça tivesse que provar que tinha cometido 

um crime. esse é um princípio – mandar para a prisão um 

should not be taxed the same way as distributed profit. 

reinvested money is money in the economy; reduction 

of the company tax rate to 12.5% for the first 12,500 euros 

profit; guarantee of fiscal neutrality between equity capital 

and capital from outside sources, considering a conventio-

nal remuneration for share capital. Another urgent issue, 

which we will never tire of advocating, is the reduction of 

vAt charged to the restaurant industry to 13%, correcting 

the increase to 23% which has proved a mistake, both in 

terms of the budget and the economy.

Paula Teixeira da Cruz said that her ministry is deter-

mined to resume the decree that criminalises illicit enrich-

ment. Will there ever be the right conditions in Portugal 

to overturn every lobby and make this decree feasible?

We need to understand just what we’re talking about 

here. The Psd and the Cds [democratic and social Cen-

tre] have presented a law, with the support of the PCP  

[Portuguese Communist Party] and the Be [Left Bloc], 

which, under the appealing name of «illicit enrichment», 

establishes the criminalisation of the non compliance 

of property owned by each Portuguese citizen to his/her 

tax declaration, even if he/she has never held public em-

ployment. The proposal reverses the burden of proof, this 

means, any Portuguese citizen can be sentenced to pri-

son without justice having to prove that a crime has been 

committed. This is a principle – sending a citizen to prison 

without proving if a crime has been committed – that the 

Ps will never accept. At the initiative of the President of the 

republic, the Constitutional Court ruled in favour of the Ps.

«Não se compreende que o BCE 
seja o único banco central no 

mundo que não emite moeda. Isso 
prejudica a economia»\\ 

«It makes no sense that the ECB 
is the only central bank that 
does not issue currency. This 
undermines the economy»
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cidadão sem se provar que cometeu um crime – que o Ps 

nunca aceitará. Por iniciativa do Presidente da república, o 

tribunal Constitucional deu razão aos argumentos do Ps. 

mas na mesma altura, há dois anos, o Ps apresentou um 

projeto-lei para combater o enriquecimento injustificado. 

essa proposta do Ps seria mais um instrumento de com-

bate à corrupção. Lamentavelmente, a maioria chumbou a 

nossa proposta. 

Qual é a sua atual visão sobre a Europa e o papel de  

Portugal nesta União Europeia?

Portugal deve reafirmar a sua vocação europeia, na 

união e na Zona euro. mas reafirmar exige firmeza e um 

pensamento claro sobre o que deve ser a europa e o papel 

de Portugal nessa mesma europa.

A europa, tal como está, não serve as pessoas. desde que 

a crise começou, a europa tem andado a correr atrás do 

prejuízo. Não age, reage. Precisamos de uma europa que dê 

prioridade ao combate ao desemprego e isso só é possível 

através de maior integração política e de uma governação 

económica. Não se compreende que o BCe seja o único 

banco central no mundo que não emite moeda. isso pre-

judica a economia. É impossível continuarmos com uma 

política cambial e uma política monetária comuns e com 

17 políticas orçamentais diferentes. É óbvio que não podia 

dar bom resultado. 

defendo, ainda, a mutualização de parte das dívidas so-

beranas, de modo a que o referido financiamento tenha 

taxas de juro mais baixas e, por essa via, reduzir o défice 

orçamental dos estados, como o português. Portugal deve 

participar ativamente nesta mudança. mas, para isso, pre-

cisa de ter um governo com um pensamento claro e com 

uma voz firme.

But at the same time, two years ago, the Ps presented 

a draft bill to combat unjust enrichment. This proposal by 

the Ps would be another instrument for fighting corrup-

tion. unfortunately, the majority voted down our proposal.

What is your current vision of Europe and Portugal’s role 

in the European Union?

Portugal should reaffirm its european vocation, in the 

union and in the euro Zone. But reaffirming demands ste-

adfastness and clear line on what europe should be and 

the role of Portugal in this same europe.

europe, as it is, does not serve the people. ever since the 

crisis began, europe has been trying to limit the dama-

ge. it does not act, it reacts. We need a europe that gives 

priority to fighting unemployment and this can only be 

possible through greater political integration and econo-

mic governing. it makes no sense that the eCB is the only 

central bank that does not issue currency. This undermi-

nes the economy. it is impossible for us to continue with a 

common exchange rate and monetary policy and with 17 

different budgetary policies. it is obvious that this will not 

lead to a good result. i also believe in the mutualisation of 

part of sovereign debt, so the referred financing has lower 

interest rates and in this way reduce the budget deficit of 

states, such as Portugal. Portugal should participate acti-

vely in this change. But for this it has to have a government 

with a clear agenda and a strong voice. 
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riJksmuseum 
teXto teXt aNdreia barros Ferreira  \\ FotoGraFia PHotoGraPHy  1, 2, 3 - © iwaN baaN, rijksmUseUm; 4 - © jaNNes liNders, rijksmUseUm; 5 - © iwaN baaN, 

rijksmUseUm; 6 - © erik smits; 7 - joHaNNes VersProNck, Portrait oF a Girl dressed iN blUe © rijksmUseUm; 8 - caesar boëtiUs VaN eVerdiNGeN, Girl iN a larGe 
Hat © rijksmUseUm; 9 - joHaNNes Vermeer, tHe milkmaid © rijksmUseUm; 10 - jaN VaN scorel, mary maGdaleNe © rijksmUseUm; 11 - rembraNdt VaN rijN, tHe NiGHt 

watcH © rijksmUseUm; 12 - © erik smits

Museu de Amesterdão Percorre Vários 
Séculos da Arte Mundial

Amsterdam’s Museum Crosses Various  
Centuries of the World’s Art

art       cUltUre



The rijksmuseum, located in the heart of Amsterdam, 

offers a fascinating journey through the history of art 

between the middle Ages and the 20th century. The 

Night Watch, by rembrandt, The Milkmaid, by Johannes  

vermeer, Self-Portrait, by vincent van gogh, Trafalgar 

Square, by Piet mondrian, and Mondrian Dress, by French 

designer Yves saint Laurent, are just some of the works 

that turn this space into one of the most interesting of its 

kind in europe. The canals of Amsterdam, which surround 

it on one side, make it truly unique and endow it with a  

rare beauty.

O rijksmuseum, situado no coração de Amesterdão, 

é uma viagem fascinante pela história da arte entre a  

idade média e o século XX. The Night Watch (A Ronda 

Noturna), de rembrandt, The Milkmaid (A Leiteira), de  

Johannes vermeer, Self-Portrait (Autorretrato), de vincent 

van gogh, Trafalgar Square, de Piet mondrian, e Mondrian 

Dress (Vestido Mondrian), do designer francês Yves saint 

Lauren, são apenas algumas das obras que tornam este 

espaço num dos mais interessantes do género na europa. 

Os canais de água de Amesterdão, que o circundam numa 

das frentes, tornam-no verdadeiramente peculiar, dotan-

do-o de uma beleza rara.

O primeiro impacto do museu nacional holandês sen-

te-se ainda no seu exterior. Construído em 1885 com  

desenho do arquiteto neerlandês Pierre Cuypers, o edifício 

combina elementos góticos e renascentistas, numa cons-

trução ricamente decorada com referências à história do 

país. em 2003, grande parte do museu fechou as portas 

para restauração, sendo que as principais obras, como The 

Night Watch, de rembrandt, foram colocadas numa ala 

aberta ao público. em abril deste ano, o museu reabriu em 

pleno, numa cerimónia presidida pela rainha Beatrix. A 

sua magnitude continuou intacta. 

The first impact of the dutch national museum can even 

be felt from the outside. Built in 1885, and designed by  

dutch architect Pierre Cuypers, the building combines 

gothic and renaissance elements, in a construction richly 

decorated with references to the country’s history. in 2003, 

a major section of the museum was closed for restora-

tion work, with the major works, such as rembrandt’s The 

Night Watch, placed in a wing open to the public. in April of 

this year, the museum fully reopened, at a ceremony pre-

sided over by Queen Beatrix. its magnitude remains intact.
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Percorrer atualmente o rijksmuseum é ter a oportuni-

dade de apreciar mais de oito mil quadros, desenhos, fo-

tografias, objetos em prata e porcelana, e mobiliário, entre 

outros, apresentados de forma cronológica e divididos en-

tre quatro andares e 80 galerias. O Período renascentista 

(1100-1600) reúne tesouros de igrejas em prata e ouro,  

esculturas religiosas delicadas, vidro veneziano e estátu-

as clássicas de bronze. A idade do Ouro (1600-1700), assim 

chamada por ser a época mais gloriosa para a arte holan-

desa, tem obras espalhadas por 30 galerias. É numa delas, 

bem no coração do museu, que está a galeria de Honra, 

com obras de Frans Hals, Jans steen, Johannes vermeer e 

rembrandt. A que mais impressiona, The Night Watch, tem 

honras de destaque, ocupando toda uma parede da entrada 

para a galeria. The Jewish Bride (A Noiva Judia), também 

de rembrandt, e Marriage Portrait of Issac Massa and  

Beatrice van der Lann, de Frans Hals, são outras das obras-

-primas presentes no espaço. O século Xviii está represen- 

tado por quadros de bons retratistas, enquanto que do sé-

culo XiX o museu apresenta obras de vincent van gogh e 

george Breitner, entre outros. Já do século XX há fotogra-

fias, posters, filmes e aviões. É o século de artistas como 

Walking through the rijksmuseum today gives you the 

chance to appreciate more than eight thousand paintin-

gs, drawings, photographs, silver or porcelain objects, and 

furniture, among others, presented chronologically and 

divided between four floors and 80 galleries. The renais-

sance Period (1100-1600) brings together treasures from 

churches in silver and gold, delicate religious sculptures, 

venetian glass and classic bronze statues. The golden Age 

(1600-1700), so called for being the most glorious era for 

dutch art, features works spread over 30 galleries. in one of 

them, right in the heart of the museum, we find the gallery 

of Honour, with works by Frans Hals, Jans steen, Johannes 

vermeer and rembrandt. The one that impresses the most, 

The Night Watch, has pride of place and a whole wall to it-

self, at the entrance to the gallery. The Jewish Bride, also 

by rembrandt, and Marriage Portrait of Issac Massa and  

Beatrice van der Lann, by Frans Hals, are other masterpiec-

es on show in this space. The 18th century is represented by 

four good portrait painters, while the museum presents 

works by vincent van gogh and george Breitner, among 

others, to represent the 19th century. For the 20th cen-

tury, there are photographs, posters, films and airplanes. 
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mondrian, representado com o seu Trafalgar Square, uma 

das obras mais importantes presentes no rijksmuseum no 

que diz respeito a esta época. A Ásia, que tem relações for-

tes com a Holanda devido ao período de colonização, tem 

o seu próprio pavilhão, feito de pedra e vidro e rodeado de 

água. espalhadas por dois andares, ao todo são cerca de 

350 objetos oriundos da China, Japão, indonésia, vietname 

e tailândia. A livraria do museu, do século XiX – a mais 

antiga, completa e bela de Amesterdão – é outro dos locais 

a não perder num museu que prova que o roteiro da arte 

mundial não se resume a Paris, Londres ou Nova iorque.

This is the century of artists such as mondrian, represented 

with his Trafalgar Square, one of the most important works 

on show in the rijksmuseum with respect to this era. 

Asia, which enjoys strong relations with the Netherlands, 

thanks to the colonisation period, has its own pavil-

ion, made of stone and glass and surrounded by water.  

distributed over two floors, there are a total of 350 objects 

from China, Japan, indonesia, vietnam and Thailand. The  

museum’s bookshop, dating from the 19th century –  

Amsterdam’s oldest, most comprehensive and most 

beautiful – is another of the places not to be missed in a 

museum that proves that the world’s art route features 

many more stops than just Paris, London or New York.

32 \\ 



34 \\  Império  Império  \\ 35 

Cunhou com o próprio nome a galeria que, ao longo de 

quase 20 anos, se tornou num ponto de referência para  

a arte contemporânea nacional, mas acima de tudo  

internacional. Formado em medicina acabou por especia-

lizar-se em cardiologia. Hoje já não exerce a profissão mas 

pelo trabalho feito percebe-se que acabou por pôr todo 

o seu coração no projeto que foi construindo e aperfei- 

çoando. «O saldo é positivo». A grande preocupação des-

te galerista está em saber se, depois de se retirar, haverá 

quem continue o projeto por si iniciado. mário sequeira: o  

visionário que levou à periferia da cidade de Braga o que 

de melhor há em arte contemporânea, no mundo.

mário sequeira 
«É a partir da cultura que as cidades ganham relevo» 

«Cities gain in importance through culture»

teXto teXt FilomeNa abreU  \\ FotoGraFia PHotoGraPHy Pedro soares

He gave his own name to the gallery, which, over almost 

20 years, has become a landmark venue for the national 

and in particular the international contemporary art 

scene. Having studied medicine, he ended up specialising 

in cardiology. today he no longer practices the profession, 

but through the work undertaken, you can see that he 

ended up putting his whole heart in the project he has 

been building and perfecting. «The outcome is positive». 

The major concern of this gallery owner lies in knowing if, 

after stepping back, there will be someone to continue the 

project he has started. mário sequeira: the visionary, who 

has brought to the outskirts of the city of Braga the very 

best in contemporary art, in the world.

art       cUltUre
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«This was a complicated journey. it wasn’t easy to get 

where i am today», he tells us. Born in Braga, he graduated 

from medical school in Oporto in 1977. He confides that he 

bought the first furniture for his house with money earned 

from selling watercolours he had painted. As time passed, 

the paintbrushes were put down and cardiology became 

a fulltime occupation. in 1994, having visited many art 

galleries, he could hold on no longer and bought a family 

farmhouse, where he opened the current mário sequeira 

gallery. At that time «it was at the edge not only of the city 

of Braga, but also of europe and of the world». This did not 

O próprio afirma «este foi um percurso complicado.  

Andei às voltas para chegar onde estou hoje». Filho de  

Braga, foi no Porto que se licenciou em medicina em 1977. 

Conta que foi com o dinheiro que ganhou a vender as agua-

relas que pintava que comprou os primeiros móveis para a 

sua casa. Com o tempo, os pincéis pararam e a cardiologia foi  

exercida a tempo inteiro. em 1994, depois de visitar mui-

tas galerias de arte, não resistiu e comprou uma quinta  

agrícola de família, onde abriu a atual galeria mário  

sequeira. Naquela altura «era periférica não só para a  

cidade de Braga, mas também para a europa e para o  

mundo». O que não impediu que acontecessem «coisas 

engraçadas». Já abrigou obras de Joana vasconcelos e 

Luís Coquenão, mas também de Andy Warhol, Julian Opie,  

richard Long, gerhard richter, entre outros. 

As peças, essas, quer estejam expostas pelo vasto terreno 

natural, quer no espaço interior, traduzem a combinação 

perfeita entre arte, arquitetura e natureza. Por isso os artis-

tas preferem a antiga casa dos caseiros aos hotéis.

Hoje garante que a galeria continua viva apesar da crise. 

«A conjuntura tem ajudado a pôr as pessoas nos seus  

stop «funny stuff» from happening. it has already housed 

works by Joana vasconcelos and Luís Coquenão, but also 

by Andy Warhol, Julian Opie, richard Long and gerhard  

richter, among others.

The pieces, whether exhibited in the vast natural outdo-

ors space, or in the interior, represent the perfect combi-

nation between art, architecture and nature. As such, the 

artists prefer the former farm tenants’ house to hotels. 

today he ensures that the gallery keeps going, in spite of 

the crisis. «The economic climate has helped put people in 
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lugares. A arte esteve num caminho muito louco, hiperva-

lorizavam-se os artistas. É bom que desacelere o ritmo».

Confessa ainda que reconhecer talentos é difícil,  

«temos os bons artistas intrínsecos e os mais comerciais, 

e há que distingui-los». A expe-

riência levou-o a apostar pre-

ferencialmente nos «de meia-

-idade, que tenham integridade 

e coerência no trabalho». mas 

para além de bons artistas têm de  

ser boas pessoas pois «o lado 

humano conta muito».

É à «falta de vontade po-

lítica para ver que é a partir 

da cultura que as cidades ga-

nham relevo» que atribui a culpa pela inexistência 

de apoios financeiros. Otimista, termina dizendo que 

está aberto ao «diálogo sobre a inevitável transição da  

galeria, desde que seja boa para toda a gente e que evite que  

o projeto acabe».

their place. Art was on a crazy path; artists were ridiculou-

sly overvalued. it’s good that the pace has slowed».

He also admits that recognising talent isn’t easy, «you 

have good intrinsic artists and the more commercial ones, 

and you have to distinguish 

them». The experience has led 

him to focus preferably on the 

«middle-aged, who have inte-

grity and a coherence to their 

work». But in addition to good 

artists they have to be good pe-

ople as «the human side counts 

a lot».

He blames the nonexistence of 

financial support on «the lack of 

political will to see that cities gain in importance through 

culture». ever the optimist, he concludes by saying that he 

is open to «talking about the gallery inevitably changing 

hands, as it would be good for everyone and ensure the 

project doesn’t come to an end».

«Temos os bons artistas 
intrínsecos e os mais 

comerciais, e há que distingui-
-los»\\ «You have good 

intrinsic artists and the more 
commercial ones, and you 
have to distinguish them»



 Império  \\ 41 

Pedro gadanho
«A curadoria é sempre um ato crítico»

«Curatorship is always a critical act»
teXto teXt estela ataíde \\ FotoGraFia PHotoGraPHy NUNo aNdré saNtos

With a solid career as a freelance curator and experien-

ce in areas as diverse as visual arts, teaching, design  

and writing, since 2012 Portuguese architect Pedro  

gadanho has been contemporary architecture curator for 

the Architecture and design department of the museum  

of modern Art (momA) in New York, the collection of  

which he has striven to internationalise, increasing the vi-

sibility «of the various centres of international architectu-

re production». 

You were given your post at MoMA through an interna-

tional recruitment process involving 85 candidates. What 

set you apart?

i presume the fact of having extensive experience with 

various institutions as a freelancer, a relatively consistent 

portfolio and having reflected greatly in terms of contem-

porary production across the board and globally, in parti-

cular through writing my blog [shrapnelcontemporary.

wordpress.com], which in a certain way clarified my stance 

on architecture and made it public.

You have said «curator-

ship is the new critique».  

Is curatorship really an act  

of criticism?

Curatorship, from the mo-

ment in which it is a selec-

tion and editing, is always a 

critical act. And therefore it 

is interesting for me in ter-

ms of amplifying the means through which critique can be  

carried out. until now it was probably restricted to acade-

mic or journalist means in written form, but i think that 

it can have other expressions and therefore can appear 

through television, through exhibitions, which are means 

that perhaps are able to reach a larger audience, a broader 

public more efficiently.

Having arrived in New York, what immediate differenc-

es did you notice between North American and European  

architecture?

european architecture, even in a moment of crisis, con-

tinues to have great dynamism in terms of experimen-

tation and of always striving to question just what doing 

architecture means. This also happens in the united states 

in terms of universities and of education, but afterwards 

you notice that when confronted with reality, architects 

are very often submerged in the logic of the market and 

what i see is much more mainstream architecture, which is 

Com um percurso sólido enquanto curador independen- 

te e experiência em áreas tão distintas como as artes  

visuais, o ensino, o design e a escrita, desde 2012 o arquite- 

to português Pedro gadanho desempenha as funções de 

curador de arquitetura contemporânea do departamento 

de Arquitetura e Design do museu de Arte moderna (momA) 

de Nova iorque, cuja coleção tem procurado internacio- 

nalizar, aumentando a visibilidade «dos vários focos de 

produção internacional de arquitetura».

Foi selecionado para o cargo no MoMA através de um 

concurso internacional que contou com 85 candidatos. O 

que o distinguiu? 

Presumo que o facto de ter uma experiência alongada 

com várias instituições no regime freelance, uma obra 

relativamente consistente e uma grande reflexão ao ní-

vel da produção contemporânea de forma transversal 

e global, nomeadamente através de escrever no blog  

[shrapnelcontemporary.wordpress.com], que de certa for-

ma tornava transparente e público o meu pensamento  

sobre a arquitetura.

Já disse que «a curadoria é 

a nova crítica». A curadoria 

é, de facto, um ato de crítica?

A curadoria, a partir do 

momento em que é uma se-

leção e uma edição, é sempre 

um ato crítico. e portanto é 

interessante para mim no 

sentido de amplificar os meios através dos quais a crítica 

pode ser exercida. Até aqui se calhar estava remetida aos 

meios académicos ou jornalísticos de uma forma escrita, 

mas acho que pode ter outras expressões e portanto pode 

aparecer através da televisão, através de exposições, que 

são meios que se calhar têm a possibilidade de atingir 

uma audiência maior, um público mais alargado de forma  

mais eficaz. 

Chegado a Nova Iorque, que diferenças imediatas regis-

tou entre a arquitetura norte-americana e a europeia?

A arquitetura europeia, mesmo em situação de crise, 

continua a ter um grande dinamismo ao nível da expe-

rimentação e de procurar sempre questionar aquilo que  

significa fazer arquitetura. isso acontece também nos  

estados unidos ao nível das universidades e da educação, 

mas depois verifica-se que, quando confrontados com a 

realidade, os arquitetos são muitas vezes submergidos 

pela lógica do mercado e o que eu vejo é muito mais uma 

art       cUltUre

«A arquitetura tem muitas funções. 
É sempre um espelho, reflete 

sempre o que se está a passar» \\ 
«Architecture has many functions. It 
is always a mirror; it always reflects 

what is happening»
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arquitetura mainstream, que é de alta qualidade, mas que 

vai sempre reproduzindo modelos já conhecidos e que faz 

pouco, nesta última década, por fazer avançar a disciplina. 

eu diria que essa é uma das razões por que de repente tra-

go mais aquisições europeias nos últimos dois anos para  

a coleção do que americanas, porque de facto, tirando 

algumas exceções, vejo que de certo modo o panora-

ma americano precisa de mexer e de fazer valer mais 

essa experiência pedagógica que nos estados unidos é  

muito radical. 

Sente que a arquitetura precisa de evoluir? 

A arquitetura não é só construção, é uma produção cultu-

ral e portanto é produzir cultura tal como as artes visuais ou 

o cinema. Nesse sentido, os arquitetos podem auto iniciar 

os seus projetos, identificar problemas e fazer propostas 

para os resolver. Há muitos problemas nas nossas cida-

des, há muita coisa para recuperar, para reconstruir, e se os  

arquitetos tomarem mais iniciativa de perceber onde estão 

esses problemas e de a seguir proporem generosamen-

te soluções, acaba por surgir um momento em que lhes é  

reconhecida esse generosidade e surgem as oportunida-

des de concretizar as ideias. 

of high quality, but which continually reduces recognised 

models and does little, in this last decade, to advance the 

discipline. i would say that is one of the reasons why i am 

suddenly bringing more european acquisitions to the col-

lection in the last two years than American ones, because, 

in fact, with some exceptions, i see that in a certain way 

the American panorama needs to move and assert this 

educational experience more, which in the united states is  

very radical.      

Do you feel that architecture needs to evolve?

Architecture isn’t just construction, it is a cultural pro-

duction and therefore it is producing culture, just like the 

visual arts or film. in this sense, architects can start their 

projects on their own, identifying problems and making 

suggestions as to how to solve them. There are many pro-

blems in our cities, there is much to be redeveloped, to 

be rebuilt, and, if architects look further into where these 

problems are and then generously propose solutions, a 

moment will eventually appear in which this generosity 

will be recognised and opportunities to materialise ideas  

will arise.

Além de cultural, a arquitetura também é política? 

É política porque pode oferecer uma interpretação e uma 

crítica daquilo que é a sociedade contemporânea e os seus 

problemas. É política nesse sentido em que através de um 

projeto ou de uma proposta se podem incluir mensagens, 

ideias que representam uma perspetiva sobre o que se está 

a passar na sociedade. 

É essa a função da arquitetura na sociedade, ser um  

espelho?

A arquitetura tem muitas funções. É sempre um espelho, 

reflete sempre o que se está a passar. se calhar por isso é 

que, em épocas de expansão económica, se torna menos 

interessante porque reflete somente as encomendas do 

poder vigente e cai em algum facilitismo, não precisa de 

se questionar, não precisa de se perguntar o que é que sig- 

nifica e em alturas de crise obriga-se a refletir as condições 

envolventes de outra forma. 

In addition to cultural, is architecture political too?

it is political because it can offer an interpretation and 

a critique of contemporary society and its problems. it is 

political in the sense that through a project or a proposal, 

messages can be included, ideas that represent a perspec-

tive on what is happening in society. 

Is this architecture’s function in society, to be a mirror?

Architecture has many functions. it is always a mirror; it 

always reflects what is happening. Perhaps this is why, in 

periods of economic growth, it becomes less interesting, 

because it only reflects the commissions of the ruling po-

wer and it falls into a little complacency, there is no need to 

question anything, no need to ask yourself what it means 

and in times of crisis you are forced to reflect the surroun-

ding conditions in another way. 
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Paulo de morais
Da Corrupção à Crise é «Um Grito 

de Revolta» \\ From Corruption to Crisis 
is «A Cry of Revolt»

teXto teXt aNdreia barros Ferreira  \\ FotoGraFia PHotoGraPHy direitos reserVados

Former deputy mayor of Oporto City Council and current 

vice president of the integrity and transparency Associa-

tion, Paulo de morais recently launched a book that aims 

to take the lid off corruption in Portugal. in Da Corrupção 

à Crise (From Corruption to Crisis) the author is not sca-

red of outing politicians and other figures in Portuguese 

public life, linking them to cases of corruption, such as  

that of BPN bank or public-private partnerships, whi-

ch, according to the author, «represent losses of tens 

of billions of euros and mortgage public finances for  

two generations».

Antigo vice-presidente da Câmara municipal do Porto 

e atual vice-presidente da Associação de integridade e 

transparência, Paulo de morais lançou recentemente um 

livro que pretende desmascarar a corrupção em Portugal. 

em Da Corrupção à Crise o autor não se inibe de referir 

nomes de políticos e outros intervenientes da vida públi-

ca portuguesa, ligando-os a casos de corrupção, como o 

do BPN ou as parcerias público-privadas que, segundo o  

autor, «representam prejuízos de dezenas de milhar de 

milhões de euros e hipotecam as finanças públicas por  

duas gerações».

Lançou recentemente o livro Da Corrupção à Crise. Com 

que objetivo?

este livro surge com o objetivo de combater as maiores 

mentiras que contaminam a opinião pública nacional: que 

os portugueses terão andado a gastar acima das suas pos-

sibilidades e esse seu comportamento irresponsável teria 

provocado a crise em que estamos mergulhados; e ago-

ra devemos expiar este pecado com este tipo de auste- 

ridade. esta é uma narrativa que tem de ser combatida e o 

livro surge como um grito de revolta contra esta autêntica 

tentativa de lavagem de cérebro à população.

Refere vários casos de corrupção em Portugal e não  

esconde nomes. Alguém referenciado o contactou?

sim, as reações não se fizeram esperar, na sequência 

quer do livro quer das intervenções que fiz aquando do 

seu lançamento. Alguns atores da política portuguesa ten-

tam agora intimidar-me com a ameaça e a apresentação 

de processos em tribunal. Pois venham eles, já que toda a 

informação constante do livro é objetiva e está fundamen-

tada e documentada. 

Dos casos que relata, qual lhe parece ser o mais gravoso?

esse é um campeonato difícil, mas salientaria os casos 

de corrupção do BPN e as parcerias público-privadas,  

porque estes casos de corrupção, no seu conjunto, re- 

presentam prejuízos de dezenas de milhar de milhões de 

euros e hipotecam as finanças públicas por duas gerações.

Há alguém na política que ainda seja de confiança?

A corrupção domina a política, que se transformou numa 

grande central de negócios.

Na política a nível nacional, neste momento, quem não 

combate a corrupção é cúmplice com o seu silêncio. Como 

reza o ditado, «é tão ladrão o que vai à horta como o que 

fica à porta».

You recently launched the book Da Corrupção à Crise. 

What was your aim in doing so?

This book has the aim of combating the hugest lies that 

are contaminating national public opinion: that the Por-

tuguese went around spending beyond their means and 

that this irresponsible behaviour brought about the crisis 

in which we are in; and now we should atone for this sin 

with this kind of austerity. This is the narrative that should 

be fought and the book comes as if a cry of revolt against 

this attempt at brainwashing the population.

You refer to various cases of corruption in Portugal and 

hide no names. Has anyone you mention contacted you?

Yes, the reactions didn’t take long in coming, as a result 

of the book and of the actions i took when it was launched. 

some players in Portuguese politics are now trying to inti-

midate me with threats and submitting cases in court. And 

they can come, seeing as all the information in the book is 

objective and is substantiated and documented. 

Which do you see as the most serious of the cases you 

speak of?

This is a difficult contest, but i would highlight the BPN 

corruption cases and the public-private partnerships, be-

cause these cases of corruption, taken together, represent 

losses of tens of billions of euros and mortgage public fi-

nances for two generations.

Is there anyone in politics that can be trusted?

Corruption dominates politics, which has been transfor-

med into a nerve centre for business. in national politics, at 

the moment, anyone not fighting corruption becomes an 

accessory with their silence. As the saying goes, «receiver 

or thief, they’re one and the same».

«A corrupção domina a 
política, que se transformou 

numa grande central de 
negócios» \\ «Corruption 

dominates politics, which has 
been transformed into a nerve 

centre for business»

art       cUltUre
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muito se tem discutido sobre se os ajustamentos macroeco-

nómicos devem privilegiar a abordagem fiscalista ou, pelo 

contrário, a abordagem monetarista.

Branson, entre outros autores, procurou demonstrar que a ti-

pologia da abordagem depende, também, do grau de desen- 

volvimento da economia considerada e do nível de taxas de 

juro praticadas no mercado.

mas, manda a verdade reconhecer que, se se pretende ate-

nuar os efeitos recessivos da política orçamental que tem 

vindo a ser implementada no nosso País, então importaria 

introduzir alguns incentivos ao investimento.

e se é verdade que a reforma da Justiça se apresenta, para 

esse efeito, da maior importância, também não deixa de 

corresponder à realidade que uma redução da taxa de irC 

para as Pequenas e médias empresas poderia constituir um 

incentivo ao investimento reprodutivo, sem que, entretanto, 

viessem a ser constatados efeitos muito negativos do lado 

da receita orçamental.

mais, seria de equacionar a possibilidade de se admitir a 

dedução do investimento relevante das empresas à ma-

téria coletável, tornando-se, naturalmente, indispensá-

vel tipificar o que se entende por investimento relevante. 

mas, para além dos ajustamentos a realizar em sede de irC, 

sou dos que entendem que se justifica a redução do ivA para 

a restauração (e, de um modo geral, para a atividade turísti-

ca), considerando, ainda, que o escalão a aplicar à eletrici- 

dade deveria ser o intermédio.

estas alterações não teriam um impacto significativo nas 

receitas tributárias e produziriam, seguramente, um efeito 

positivo no investimento, sobretudo se se atender ao que se 

convencionou designar de componente psicológica.

É evidente que estas medidas, de per si, não iriam anular a 

tendência recessiva existente na economia portuguesa.

Haveria, entre outros aspetos, que atuar ao nível do  

sistema Financeiro, conforme veremos, oportunamente. 

mais, estaríamos sempre condicionados pela evolução 

da situação política, económica e financeira na europa. 

mas, seria, em qualquer caso, positivo introduzir as sobredi- 

tas alterações na nossa política fiscal. seria um pequeno 

passo na boa direção.

e mais vale um pequeno passo na boa direção do que o  

imobilismo ou o retrocesso.

Nem mais, nem menos...

Da Reforma Tributária

Concerning the Tax Reform
much has been said about whether macroeconomic ad-

justments should favour the tax-oriented approach or, con-

versely, the monetarist approach.

Branson, among other authors, has striven to show that the 

kind of approach also depends on the degree of develop-

ment of the economy in question and on the interest rates 

practiced in the market.

But truth dictates that we recognise that if the aim is to re-

duce the recessionary effects of the fiscal policy that has 

been implemented in our country, it would then be impor-

tant to introduce some investment incentives.

And if it is true that that the Judicial reform appears of 

greater importance for this purpose, it is also true to say that 

a reduction in the company taxation rate for small and me-

dium enterprises could represent an incentive to reproduc-

tive investment, without highly negative effects in terms of 

budgetary revenue being ascertained in the meantime.

it would be important to consider the possibility of allowing 

the deduction of the relevant investment from taxable in-

come, which would naturally make it vital to classify what 

is meant by relevant investment.

But, in addition to adjustments to made in terms of com-

pany taxation, i belong to those who believe vAt should be 

reduced for the restaurant industry (and, for the tourism 

industry in general), and i also believe that the bracket ap-

plicable to electricity should be the intermediary one.

These changes would have no significant impact on tax 

revenue and would surely produce a positive effect on in-

vestment, especially when you consider what is common-

ly referred to as the psychological component.

Clearly these measures, alone, would not cancel out the re-

cessionary trend experienced in the Portuguese economy.

Action would have to be taken in terms of the Financial 

system, as will be seen in due course.

Additionally, we would always be conditioned by the evolu-

tion of europe’s political, economic and financial situation.

But, in any case, it would be positive to introduce the above 

changes in our tax policies.

it would be small step in the right direction.

And a small step in the right direction is better than stagna-

tion or a step backwards.

Nothing more, nothing less...

oPiNião \\ oPiNioN
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ii FóruM eMPresariaL Do aLgarVe

O ii Fórum empresarial do Algarve (FeA) reuniu mais de 

300 empresários oriundos de 13 países em vilamoura en-

tre os dias 4 e 6 de outubro de 2013. este ano dedicada ao 

tema «um Portugal europeu ou um Portugal Atlântico?», a 

iniciativa do Lide Portugal – grupo de Líderes empresariais 

contou com dezenas de oradores que partilharam a sua 

experiência, a sua estratégia e o seu sentimento acerca da 

economia e do país.

Além de personalidades do panorama político e empre-

sarial nacional como José manuel durão Barroso, Pedro 

Passos Coelho, Paulo Portas, Fernando Pinto, Luís marques 

mendes, José maria ricciardi e mira Amaral, este espaço 

de reflexão contou igualmente com a presença de líderes 

políticos e empresariais do Brasil, Angola, moçambique, 

Alemanha, China, euA, reino unido, méxico, marrocos,  

espanha, grécia e Chile.

The 2nd Business Forum of the Algarve (FeA) brought to-

gether more than 300 businesspeople from 13 countries in 

vilamoura between the 4th and 6th of October, 2013. This year 

dedicated to the theme «A european Portugal or an Atlantic 

Portugal?», the event organised by Lide Portugal – group 

of Business Leaders, involved tens of speakers, who shared 

their experiences, their strategies and their feelings about 

the country’s economy.

in addition to figures from the Portuguese political and busi-

ness scenes, such as José manuel durão Barroso, Pedro 

Passos Coelho, Paulo Portas, Fernando Pinto, Luís marques 

mendes, José maria ricciardi and mira Amaral, this space 

for reflection also welcomed political and business leaders 

from Brazil, Angola, mozambique, germany, China, the usA, 

the uK, mexico, morocco, spain, greece and Chile.

\\Business Briefs 

Fórum reúne mais de 300 empresários 
Forum brings together more than 300 businesspeople

Na sua intervenção, Pedro Passos Coelho lembrou que os 

empresários têm um papel muito importante a cumprir 

para ajudar a alavancar a economia do país, dinamizando 

o comércio e captando investimento externo. Paulo Portas 

não quis deixar de salientar que o crescimento económico 

do país se faz com as empresas e com o espírito da iniciativa 

privada, recordando os indicadores positivos que começam 

a dar sinais de retoma em Portugal. Os empresários presen- 

tes no FeA parecem partilhar do mesmo otimismo, já que 

o Índice Lide/Católica-Lisbon realizado durante o evento 

revela confiança dos empresários em resultados positivos 

para 2013, face a 2012.

Assumindo-se como o maior e mais ambicioso evento de 

altas esferas corporativas com o intuito de contribuir para 

desenvolver as economias nacionais envolvidas, o FeA 

tem a sua terceira edição prevista para início de outubro  

de 2014.

during Pedro Passos Coelho’s speech, he spoke of busi-

nesspeople having a very important role to fulfil to help 

jumpstart the country’s economy, boosting commerce and 

attracting foreign investment. Paulo Portas could not go 

without stressing that the country’s economic growth de-

pends on companies and on the spirit of private initiative, 

while recalling the positive indicators that are starting to 

point to recovery in Portugal. The businesspeople present at 

the FeA seem to share the same optimism, given that the 

Lide/Católica-Lisbon index carried out during the event 

reveals the confidence of the businesspeople in positive re-

sults for 2013 when compared with 2012.

establishing itself as the largest and most ambitious event 

in upper corporate circles, with the aim of contributing to 

developing the national economies involved, the FeA is 

planning its third edition for the start of October, 2014.

FotoGraFia: © color sHoP, lda. FotoGraFia: © color sHoP, lda. FotoGraFia: © color sHoP, lda.
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noVo Data CentRe Da Pt na CoViLHã

dias antes de comunicar a sua fusão com operadora 

de telecomunicações brasileira Oi, a Portugal telecom 

(Pt) anunciou a inauguração de um novo data centre na  

Covilhã. Classificado pela Pt como um dos maiores, mais 

eficientes e ecológicos data centres do mundo, o projeto 

representa um investimento de 90 milhões de euros na 

primeira e segunda fases e a criação de 1400 postos de tra-

balho diretos e indiretos.

Ocupando uma área total de 75.500 m2, o novo data centre 

é modular, composto por quatro blocos e tem capacidade 

de até 12.000 m2 de espaço de it. Com esta inauguração, 

a capacidade de rede do data centre da Pt aumenta de 

14 mil para 26 mil m2 de white space, de 6 mil para 56 mil  

servidores e de 3 para 33 Pbytes de armazenamento.

days before announcing its fusion with Brazilian commu-

nications operator Oi, Portugal telecom (Pt) announced the 

opening of a new data centre in Covilhã. Classified by Pt as 

one of the largest, most efficient, and ecological data centres 

in the world, the project represents an investment of 90 mil-

lion euros in the first and second phases and the creation of 

1400 direct and indirect jobs.

Occupying a total area of 75,500 sqm, the new data centre 

is modular, comprised of four blocks and has room for up to 

12,000 sqm of it space. With this opening, the network ca-

pacity of the Pt data centre increases from 14,000 to 26,000 

sqm of white space, from 6000 to 56,000 servers and from 

three to 33 Pbytes of storage. 

Um dos maiores e mais eficientes data centres do mundo  
One of the world’s largest and most efficient data centres

BanCo BiC

O Banco BiC Angola, liderado por Fernando teles, chegou 

a acordo com o ministério das Finanças português, atra-

vés da Parparticipadas, veículo onde está este antigo ativo 

do BPN, para a compra do BPN Brasil por 36,9 milhões de 

reais, mais de 12 milhões de euros. O valor corresponde à 

venda de 96,78% do capital social da BPN Participações 

Brasil, holding que detém o BPN Brasil. A conclusão do 

negócio está agora dependente da obtenção das autori- 

zações aplicáveis do Banco Central do Brasil.

O negócio segue a política de expansão internacional do 

Banco BiC Angola. depois da compra do BPN em Portugal 

e BPN Cabo verde, segue-se o Brasil, não devendo o pro-

cesso de internacionalização do banco ficar-se por aqui.

semanas antes de ter sido confirmada a compra do BPN 

Brasil pelo Banco BiC, Fernando teles foi homenageado 

pela Câmara Portuguesa de Comércio e indústria do rio de 

Janeiro com o «Prémio Carreira» na gala de comemoração 

dos 102 anos da instituição.

Banco BiC Angola, headed by Fernando teles, has reached 

an agreement with the Portuguese ministry of Finance, 

through state-owned company ‘Parparticipadas’, which 

holds this former asset of BPN, for the purchase of BPN 

Brasil for 36.9 million reais, more than 12 million euros. 

The purchase value corresponds to the sale of 96.87% of 

the share capital of BNP Participações Brasil, the holding 

company that owns BPN Brasil. The completion of the deal 

now depends on obtaining the applicable authorisations 

from Brazil’s Central Bank. The deal continues Banco BiC 

Angola’s policy of international expansion.  Following the 

purchase of BPN in Portugal and BPN Cabo verde, Brazil 

is the next in line, and the process of internationalisation 

shouldn’t end here.

Weeks prior to the confirmation of the purchase of BPN 

Brasil by Banco BiC, Fernando teles was honoured by the 

Portuguese Chamber of Commerce and industry of rio de 

Janeiro with the «Prémio Carreira» at the gala commemo-

rating 102 years of the institution. 

Banco angolano compra BPN Brasil 
Angolan bank buys BPN Brasil

FotoGraFia: © direitos reserVados
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mármore
teXto teXt caroliNa XaVier e soUsa  \\ FotoGraFia PHotoGraPHy  maNUel teiXeira

«Portugal tem o melhor mármore do mundo»
«Portugal has the best marble in the world»

donas de uma beleza natural arrebatadora, as fundas 

pedreiras que dominam a paisagem alentejana entre  

estremoz, Borba e vila viçosa são o ponto de extração de 

um dos melhores mármores do mundo. Cortado a diaman- 

te, o mármore português é sobejamente reputado pelas 

suas especificidades técnicas e cromáticas, ocupando 

hoje o 2.º lugar (atrás dos calcários) no pódio das exporta-

ções das rochas ornamentais portuguesas, um setor que 

dá hoje a Portugal um digno 8.º lugar no ranking mundial 

dos países produtores de pedra natural. Apesar do país ter 

já estado entre os três pri- 

meiros, o surgimento de novos 

competidores nos últimos 20 

anos (como turquia, egito, 

Índia, China e Brasil) fez a 

 pedra lusa descer no ranking 

mundial, continuando, porém, 

Portugal a ser o segundo mai- 

or exportador do mundo per 

capita (depois de itália).

Não obstante a secular 

tradição do uso de rochas or-

namentais na construção nacional, hoje 95% das pedras 

extraídas do subsolo português viaja para fora do país. 

Apesar da redução do número de pedreiras, da retração 

do mercado interno, das dificuldades de tesouraria e do 

peso dos custos energéticos que têm afetado as empre-

sas do setor, as rochas ornamentais têm visto as suas ex-

portações crescer mês após mês nos últimos dois anos,  

endowed with astounding natural beauty, the deep 

quarries that dominate the Alentejo’s landscape between 

estremoz, Borba and vila viçosa are the source for some 

of the world’s finest marbles. diamond cut, Portuguese 

marble is highly reputed for its technical and colour pro-

perties, and today holds second place (behind limestone) 

on the Portuguese ornamental rock export podium, a sec-

tor that currently gives Portugal a dignified 8th place in the 

world ranking of natural stone producing nations. in spite 

of having already been among the top three, the appea-

rance of new competition in the 

last 20 years (such as turkey, 

egypt, india, China and Brazil) 

has caused Portuguese stone 

to slip down the world ranking, 

while nevertheless remaining 

the world’s second largest ex-

porter per capita (after italy).

Notwithstanding the age-old 

tradition of using ornamental 

rocks in construction in Portugal, 

today 95% of rocks extracted 

from below the surface in Portugal are bound for beyond 

the country. in spite of the fall in the number of quarries, 

and the shrinking internal market, or problems such as 

cash flow and the burden of energy costs that have affec-

ted companies within the sector, ornamental rocks have 

seen exports grow month on month in the last two years. 

in 2012 they represented a sales turnover of around 324 

Portugal ocupa o 8.º lugar no 
ranking mundial dos países 

produtores de pedra natural, setor 
no qual se inclui o mármore. \\ 

Portugal occupies 8th place in the 
world ranking of natural stone 

producing nations, a sector that 
includes marble.
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tendo representado em 2012 um volume de negócios na 

ordem dos 324 milhões de euros e registado um aumento 

de 5% entre 2011 e 2012. França, China, Arábia saudita e es-

panha são os principais importadores.

embora conhecido como «ouro branco», o mármore 

português pode ter uma infinidade de veios e de tons (entre 

os quais branco, creme, rosa ou cinza). independentemen-

te do gosto de quem compra, manuel simões, presidente 

da Assimagra – Associação Portuguesa dos industriais de 

mármores, granitos e Afins, explica que «o mármore por-

tuguês é facilmente identificável por qualquer produtor 

mundial como sendo tecnicamente o melhor mármore 

million euros, registering a growth of 5% between 2011  

and 2012. France, China, saudi Arabia and spain are the 

main importers.

Although it is known as «white gold», Portuguese marble 

can have an endless array of veins and colours (including 

white, cream, pink and grey). independent of the taste  

of the person buying it, manuel simões, chairman of  

Assimagra – Associação Portuguesa dos Industriais de 

Mármores, Granitos e Afins, explains that «Portuguese 

marble is easily identifiable by any world producer as 

technically the best marble in the world». saudi Arabia,  

for example, only buys Portuguese marble, and is the  

Pedreira H, a mais ProFUNda do aleNtejo, com 130 metros de ProFUNdidade e mais de 40 aNos.
Pedreira H qUarry, tHe aleNtejo’s deePest, witH a dePtH oF 130 metres, aNd more tHaN 40 years oF aGe. 

maNUel simões, PresideNte da cHairmaN oF assimaGra
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do mundo». A Arábia saudita, por exemplo, só compra 

mármore em Portugal, sendo o destino de cerca de 90% do 

mármore transformado que o país exporta. «este mercado 

específico tem registado um crescimento de 30% em 2013, 

estando-se a aproximar cada vez mais da França e da  

China», explica manuel simões.

empenhada em dinamizar a extração de rocha orna-

mental e em garantir o acesso à matéria-prima por longos 

anos, a Assimagra tem-se esforçado por facilitar a presen-

ça das empresas do setor em certames internacionais e 

por comunicar além-fronteiras a marca stone Pt, a nova 

insígnia da pedra made in Portugal.

destination of around 90% of worked marble Portugal ex-

ports. «This specific market has experienced growth of 

30% in 2013, and is increasingly being caught up by France 

and China,» manuel simões explains.

Committed to stimulating ornamental rock extraction 

and to ensuring access to the prime material for many 

years to come, Assimagra has striven to facilitate the pres-

ence of companies from the sector at international fairs 

and to market the Stone PT brand, the new insignia of 

stone ‘made in Portugal’, abroad.

Empresários chineses estão a investir 
cerca de 24 milhões de euros num projeto 

que visa transformar os desperdícios 
de mármore alentejano em marmorite, 
produto que será sobretudo exportado 

para a China. \\ Chinese businesspeople 
are investing around 24 million Euros in 
a project that aims to transform waste 

produced from marble extraction in the 
Alentejo into marmorite, which will then 

mainly be exported to China.

© aleNtejo marmoris Hotel & sPa
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Rui oliveiRA CoStA
Professor de ciência Política
Political sciences Professor

A globalização tem sido atacada e até demonizada por mui-

tos, e por certa esquerda em particular.

referem que a globalização se traduziu em mais miséria, 

desemprego, injustiças, etc. raramente esta crítica é acom-

panhada por dados. Normalmente é suportada em slogans,

talvez seja possível alguma análise, baseada em dados,  

nomeadamente das Nações unidas. vejamos:

-  O número de habitantes do planeta a viver abaixo do limiar 

da pobreza passou de 43% para 21%, entre 1990 e 2010. É 

óbvio que ainda são muitos (cerca de 1,5 biliões) mas são 

cerca de metade.

-  A mensuração do desemprego não é um exercício fácil, 

dada a disformidade de funcionamento das economias e 

das sociedades. mas mesmo sem uniformidade metodo- 

lógica, e sociológica, presumo que podemos referir, no que 

concerne a grandes espaços e a grandes números, que o 

desemprego nas últimas duas décadas se terá reduzido na 

Ásia de 50% para 25%, e na América Latina de 40% para 

20%. em África os dados conhecidos apontam também 

uma melhoria, mas foi onde correu menos bem.

-  O problema está no 1.º mundo, e aqui também há uma  

divisão. Nos euA, Japão, Canadá, Austrália e N. Zelândia, 

a situação está relativamente estabilizada. Na europa  

em geral, e no sul em particular, o desemprego no míni- 

mo duplicou.

-  Ao fim dos impérios após a 2.ª guerra mundial, a acele- 

ração das economias emergentes e o aumento do custo 

da generalidade das matérias primas (petróleo e não só), 

alteraram significativamente o quadro geoestratégico em 

nosso desfavor. É pois natural o nosso queixume.

-  Já compreendo menos o ataque político à globalização. 

Para alguma esquerda presumo que radica em precon-

ceito ideológico. O capitalismo (quem diria) promoveu 

mais socialismo, mais emprego e mais bem distribuído. 

Nunca antes houve um salto qualitativo desta dimensão. 

A população mundial com alimentos com calorias aceitá-

veis diariamente duplicou, e a mortalidade infantil desceu  

significativamente.

-  O Progresso de 4/5 da Humanidade deve ser saudado  

e não tem obrigatoriamente que significar o recuo do 

mundo Ocidental, mas obriga aqui a dolorosas e neces-

sárias adaptações, que entendo serem menos difíceis 

de efetuar se suportadas numa análise minimamente  

objetiva da realidade.

A Globalização

Globalisation
globalisation has been attacked and even demonised by 

many and by certain members of the left in particular.

They say that globalisation has resulted in more misery, un-

employment, injustices, etc. This criticism is rarely accom-

panied by data. Normally it is supported by slogans. maybe 

some analysis is possible, namely from the united Nations. 

This shows us that:

-  The number of inhabitants living below the poverty line 

has gone from 43% to 21% between 1990 and 2010. Of 

course there are still very many (around 1.5 billion), but 

the number has halved.

-  measuring unemployment is not an easy exercise, given 

the lack of uniformity in how economies and societies 

function. But even without methodological and sociologi-

cal uniformity, i suppose that we could say, with respect 

to large spaces and large numbers, that unemployment in 

the last two decades has been reduced from 50% to 25% 

in Asia and in Latin America from 40% to 20%. in Africa 

known data also points to an improvement, but not on the 

same levels.

-  The problem lies in the first world, and here there is also 

a division. in the usA, Japan, Canada, Australia and New 

Zealand, the situation is relatively stable. in europe, in 

general, and in the south in particular, unemployment has 

doubled at least.

-  As empires came to an end after World War ii, the accel-

eration of emerging economies and increases in the cost 

of the majority of prime materials (oil and others), have 

significantly changed the geostrategic picture to our dis-

advantage. so, our moaning is only natural.

-  i now understand political attacks on globalisation less. 

For some of the left i presume that it is based on an 

ideological preconception. Capitalism (who would have 

thought) has promoted more socialism, more and better 

distributed employment. Never before has there been a 

leap in quality of this size. The world population with ac-

ceptable daily calorie intake has doubled and infant mor-

tality has dropped significantly.

-  The progress of four fifths of humanity should be wel-

comed, and doesn’t have to necessarily mean the decline 

of the Western World, but forces painful and necessary 

changes here, which i believe will be less difficult to carry 

out if they are supported by a minimally objective analy-

sis of reality.

oPiNião \\ oPiNioN
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decisões e soluções
«A nossa ambição é termos mais de 1000 

agências no mundo» \\ «Our ambition is to have 
more than 1000 agencies around the world» 

PUb

Paulo aBrantes

ten years on since the formation of decisões e soluções, 

Paulo Abrantes, founder and managing director of the 

consultancy, considers that he has managed to fulfil the 

mission he set out at the time of the company’s creation 

in 2003.

Leading the Financial Consultancy and insurance Broke-

rage sectors, decisões e soluções, which now has 100 

agencies and more than 700 employees, is also a key 

player in terms of real estate Brokerage and Construction 

mediation, areas launched at the end of 2011.

Able to pride itself on already having provided personali-

sed advice to more than 120,000 customers in Portugal, 

decisões e soluções is getting ready for internalisation  

on a franchising basis, and aspires to having more than 

1000 agencies around the world. Brazil, Angola and  

mozambique are on the frontline. 

With ten years since Decisões e Soluções was founded 

(in 2003), how would you assess the company’s evolution?

very positively. When decisões e soluções was esta-

blished in October 2003, the company had two important 

goals: the first was to have an advice service that would 

be useful to society in general and which would allow our 

customers to reduce their monthly outgoings and impro-

ve their standard of living; the second goal was for the 

dez anos passados desde o nascimento da decisões e  

soluções, Paulo Abrantes, fundador e diretor-geral da con-

sultora, considera que tem vindo a ser cumprida a missão 

a que se propôs aquando da criação da empresa em 2003.

Líder nas áreas de Consultoria Financeira e mediação de 

seguros, a decisões e soluções, que conta hoje com 100 

agências e mais de 700 colaboradores, ocupa também um 

lugar de destaque ao nível da mediação imobiliária e da 

mediação de Obras, áreas lançadas em finais de 2011.

Podendo orgulhar-se de ter já prestado aconselhamento 

personalizado a mais de 120.000 clientes em Portugal, a 

decisões e soluções está a preparar a sua internaciona-

lização em regime de franchising, ambicionando vir a ter 

mais de 1000 agências em todo o mundo. Brasil, Angola e 

moçambique estão na linha da frente.

Dez anos passados desde o nascimento da Decisões e 

Soluções (em 2003), qual o balanço que faz da evolução  

da empresa?

O balanço é muito positivo. Quando a decisões e solu-

ções foi constituída, em outubro de 2003, a empresa tinha 

dois objetivos importantes: o primeiro era ter um serviço de 

aconselhamento que fosse útil à sociedade em geral e que 

permitisse aos nossos clientes reduzirem os seus encar-

gos mensais e melhorarem o seu nível de vida; o segundo  

ecoNomy       bUsiNess
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objetivo era a empresa crescer bastante em colaboradores, 

a quem seriam proporcionadas muito boas condições, para 

conseguir chegar ao máximo de clientes possíveis.

A decisões e soluções tem cumprido com a sua missão 

e conta atualmente com 100 agências e mais de 700 co-

laboradores, tendo já prestado o seu serviço de acon-

selhamento personalizado a mais de 120.000 clientes, a  

nível nacional.

Ao longo dos últimos 10 anos a decisões e soluções teve 

um forte crescimento, consistente, e conseguiu marcar a 

sua posição no mercado. Assumimos a liderança nas áreas 

de Consultoria Financeira e mediação de seguros desde 

cedo. Há dois anos, apostámos em duas novas áreas de 

negócio, a mediação imobiliária e a mediação de Obras, 

que também já assumem uma posição de forte destaque 

no mercado. Já somos a terceira maior rede de mediação 

imobiliária e a maior rede de mediação de Obras a atuar no 

nosso país.

Tendo surgido como Consultora Financeira, a Decisões 

e Soluções alargou nos últimos anos a sua atividade às  

áreas de Mediação de Seguros, Mediação Imobiliária e  

Mediação de Obras. Quais as mais-valias desta diversi- 

ficação de áreas de negócio?

company to grow a great deal in terms of employees, who 

would benefit from very good conditions, to be able to rea-

ch the highest number of customers possible.

decisões e soluções has fulfilled its mission and now has 

100 agencies and more than 700 employees, and had pro-

vided its personalised advice service to more than 120,000 

customers, in terms of Portugal.

Over the last ten years, decisões e soluções has enjoy 

strong and consistent growth, and has managed to make 

its mark in the market. We have led the areas of Financial 

Consultancy and insurance Brokerage from early on. two 

years ago we invested in two business areas, real estate 

Brokerage and Construction mediation, which have alrea-

dy proved strong areas for the company in the market. We 

are the third largest real estate Brokerage network and 

the largest Construction mediation network operating in  

our country.

Having begun with Financial Consultancy services,  

Decisões e Soluções has broadened its operations in recent 

years to include Insurance Brokerage, Real Estate Broker-

age and Construction Mediation. What are the benefits of 

this business area diversification?

estas áreas vieram juntar-se à Consultoria Financeira, 

até então core business da decisões e soluções, propor-

cionando a todos os seus clientes um serviço de aconse-

lhamento com soluções 360º, ao nível da compra, venda 

e arrendamento de imóveis, incluindo as obras, desde pe-

quenas reparações até à construção de casas à medida das 

possibilidades e sonhos de cada um, incluindo ainda as 

melhores soluções ao nível do crédito bancário e seguros.

A aposta nestas novas áreas tem-se revelado uma ex-

celente oportunidade de crescimento para a rede decisões 

e soluções, proporcionando a todos os nossos clientes um 

serviço cada vez mais completo e com as melhores solu-

ções do mercado.

A Decisões e Soluções é atualmente líder de mer-

cado em Portugal ao nível da Consultoria Financeira,  

Mediação de Seguros e Mediação de Obras. Como explica  

esta liderança?

essa liderança é fruto do 

empenho e determinação de 

todos os nossos colabora-

dores, que trabalham diaria-

mente, dando o seu melhor, no 

sentido de ajudarem a empre-

sa a crescer e de conseguirem, 

para os nossos clientes, as 

melhores soluções do mer-

cado, de acordo com as suas 

reais necessidades e objetivos. 

Quais os principais objeti-

vos da Decisões e Soluções 

em relação ao futuro?

darmos continuidade ao 

trabalho que temos desenvol-

vido desde 2003 e continuar-

mos a crescer, em agências, 

em colaboradores, em clientes satisfeitos e no volume de 

negócios de toda a rede decisões e soluções. 

Além de Portugal, existem outros mercados no hori- 

zonte?

A decisões e soluções pretende estar presente em vários 

países a nível mundial, a começar pelo Brasil, Angola e 

moçambique. A internacionalização vai ser feita em regi-

me de franchising, com master’s nacionais, master’s re-

gionais e franchisados. A nossa ambição é termos mais de 

1000 agências decisões e soluções no mundo.

These areas have joined Financial Consultancy, until 

then the core business of decisões e soluções, providing  

all of our customers with a consultancy service with 

360-degree solutions, in terms of buying, selling and ren-

ting out real estate, including construction work, from 

small repairs to the construction of houses that meet the 

possibilities and dreams of anyone, and also including the 

best solutions in terms of bank loans and insurance. 

The investment in these new areas has proved an ex-

cellent opportunity for growth for the decisões e soluções 

network, providing all of our customers with an increasin-

gly comprehensive service and with one of the best solu-

tions on the market.

Decisões e Soluções is currently the market leader in 

Portugal in terms of Financial Consultancy, Insurance 

Brokerage and Construction Mediation. How would you 

explain this leading position?

This leadership is the re-

sult of the commitment and 

determination of all our em-

ployees, who work every day, 

giving their best, to help the 

company grow and to achie-

ve, for our customers, the best 

solutions on the market, in ac-

cordance with their real needs 

and goals.

What are the main goals of 

Decisões e Soluções with re-

gard to the future?

We will continue with the 

work we have been develo-

ping since 2003 and we will 

continue to grow, in terms of 

agencies, employees, satis-

fied customers and in revenue for the whole decisões e  

soluções network.

Besides Portugal, do you have other markets in your 

sights?

decisões e soluções aims to be present in several coun-

tries around the world, starting with Brazil, Angola and 

mozambique. internationalisation will be achieved throu-

gh franchising, with national master franchisors, regio-

nal master franchisors and franchisees. Our ambition is 

to have more than 1000 decisões e soluções agencies in  

the world.

«Assumimos a liderança nas 
áreas de Consultoria Financeira e 
Mediação de Seguros desde cedo. 
Já somos também a terceira maior 

rede de Mediação Imobiliária e a 
maior rede de Mediação de Obras 

a atuar em Portugal» \\ «We 
have led the areas of Financial 

Consultancy and Insurance 
Brokerage from early on. We are 

also already the third largest Real 
Estate Brokerage network and the 

largest Construction Mediation 
network operating in our country»
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imPerial
«2012 foi o melhor ano de sempre»

«2012 was the best year ever»

Fundada em 1932, a imperial, pertencente ao grupo rAr 

desde 1973, é o maior fabricante de chocolates em Portugal. 

detentora de marcas icónicas que fazem parte do imagi-

nário de várias gerações, como regina, Jubileu, Pantagruel 

ou Pintarolas, a imperial exporta para mais de 45 países, 

tendo registado em 2012 um volume de vendas na ordem 

dos 24 milhões de euros. Foi o melhor ano de sempre da 

casa octogenária liderada por manuela tavares de sousa, 

que viu as vendas crescerem 40% nos últimos cinco anos.

Como explica este notável crescimento da Imperial?

Ao longo dos anos a imperial foi criando laços emocio-

nais muito fortes com os consumidores e tem tido uma 

política de inovação constante que lhe tem permitido criar 

uma grande dinâmica de lançamento de novos produtos. 

Há cerca de 15 anos, a imperial percebeu também que o 

mercado nacional é muito reduzido e que, para crescer, 

teria de ir além-fronteiras. Nos últimos anos fizemos um 

investimento na ordem dos 12 milhões de euros que dotou 

a empresa não só de capacidade de produção para respon-

der ao seu plano de expansão como de meios tecnológicos 

de última geração que lhe permitem hoje ter capacidade 

para desenvolver e lançar produtos diferenciadores.

2012 foi efetivamente o melhor ano de sempre?

em 2012 o volume de vendas ultrapassou ligeiramente 

os 24 milhões de euros e foi o melhor ano de sempre da 

imperial. Numa altura em que o mercado de chocolates em 

Portugal está praticamente estagnado, a imperial teve, em 

2012, um crescimento de 13% no mercado interno e de 17% 

no mercado externo.

Tem vindo a ganhar quota de mercado em Portugal.

Precisamente. Consegue ganhar quota nas diversas 

marcas e nos diferentes segmentos de mercado. A marca 

regina é líder nas amêndoas e avelãs cobertas com  

Founded in 1932, imperial, which has belonged to grupo 

rAr since 1973, is the largest chocolate producer in  

Portugal. Boasting iconic brands that have been part of 

the national imagination for generations, such as regina,  

Jubileu, Pantagruel or Pintarolas, imperial exports to more 

than 45 countries and in 2012 registered a turnover of 

around 24 million euros. This was the best year thus far 

for the octogenarian company led by manuela tavares de 

sousa, having seen sales grow by 40% in the last five years.

How do you explain this impressive growth for Imperial?

Over the years imperial has been building very strong 

emotional ties with consumers and has had a policy of 

constant innovation, which has allowed it to be very dy-

namic when it comes to launching new products. About 15 

years ago, imperial also realised that the national market is 

very small and that if we wanted to grow we would have to 

expand abroad. in recent years we have invested around 12 

million euros, which has endowed the company not only 

with production capacity to meet its expansion plans, but 

also with the latest generation technological means that 

make it possible today to develop unique products.  

Was 2012 effectively your best year ever?

in 2012 turnover was slightly over 24 million euros, 

making it imperial’s best year ever. At a time in which the 

chocolate market in Portugal is practically stagnant, in 

2012 imperial enjoyed 13% growth in the internal market 

and 17% abroad.

It has increased its share in Portugal.

exactly. it has managed to improve its share in various 

brands and in the different segments of the market. regina 

is the leading brand for chocolate coated almonds and 

hazelnuts and also has a very strong position in impulse 

buying. Pantagruel is also a market leader, with more than 
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chocolate e tem também uma posição muito forte no ca-

nal de impulso. A Pantagruel é também líder com mais de 

30% de quota de mercado. A Jubileu, que sempre teve um 

posicionamento premium, tem um desempenho muito 

bom, sobretudo no mercado externo. enquanto a regina 

representa cerca de 40% das 

vendas no mercado nacio-

nal, a Jubileu representa mais 

de 40% das exportações. A 

Pintarolas, muito conhecida  

do target infantil, é também 

hoje líder de mercado no  

formato tubo.

O mercado externo repre-

senta 21% do volume de ne-

gócios da Imperial. Quais os mercados mais importantes? 

A imperial está já presente em mais de 45 países divi-

didos entre os continentes europeu, Africano, Americano 

e Asiático. A estratégia está claramente centrada em mer-

cados emergentes com um grande dinamismo económico 

e com uma população jovem. Os principais estão na África 

Austral (Angola, moçambique e África do sul, por exemplo) 

e na América Latina, nomeadamente Brasil e venezuela 

onde estamos há mais de 15 anos. Apesar da europa es-

tar mais envelhecida, o Leste europeu tem para nós uma  

importância bastante elevada. são mercados onde en-

trámos recentemente, como a república Checa, Croácia, 

eslováquia e ucrânia, mas onde os produtos têm tido uma 

boa recetividade.

30% of the market share. Jubileu, which has always been 

a premium product, performs very well, especially on the 

international market. While regina represents around 

40% of sales in the national market, Jubileu represents 

more than 40% of exports. Pintarolas, well known in the 

children’s target market, is 

today the leader in the tube 

format market.

The international market 

represents 21% of Imperial’s 

sales turnover. What are the 

most important markets?

imperial is already pre-

sent in more than 45 

countries, spread over the 

european, African, American and Asian continents. The 

strategy is clearly centred on emerging market with gre-

at economic dynamism and with a young population. The 

main ones are in southern African (Angola, mozambique 

and south Africa, for example) and in Latin America, pri-

marily Brazil and venezuela, where we have been present 

for more than 15 years. despite europe being the oldest 

market, eastern europe has a great importance for us. 

They are markets that we have entered recently, such as 

the Czech republic, Croatia, slovakia and the ukraine, but 

where the products have been well received.

Foi também fechado um acordo com uma cadeia de dis-

tribuição de supermercados na Índia.

sim, isso é muito recente. Foi um processo que fechámos 

com uma das maiores cadeias de distribuição na Índia, a 

Big Bazaar, com 300 lojas, que vai levar um conjunto muito 

grande de produtos de todas as marcas da imperial. temos 

também já firmado um acordo com uma outra cadeia de 

distribuição indiana.

O que impulsionou a recente aposta da Imperial no ne-

gócio das gomas?

É a primeira vez que lançamos um conjunto de produtos 

fora da categoria dos chocolates. A entrada neste segmen-

to prende-se com o facto de hoje a população jovem gos-

tar muito de gomas. decidimos, pois, que era um segmento  

de produto com um grande potencial, sobretudo nos mer-

cados onde estamos presentes.

Por que acha que os portugueses têm um hábito de  

consumo de chocolate tão baixo? 

O nosso consumo per capita em Portugal é muito bai-

xo, cerca de 1,4 kg, contra uma média europeia de 5,2 kg 

e contra países como inglaterra, Holanda, Bélgica e suiça, 

cuja capitação varia entre 8 a 12 kg. Atribuo isso a três 

fatores. Primeiro, os países mais desenvolvidos sempre  

tiveram um consumo per capita muito elevado, porque têm 

mais poder de compra e as pessoas estão mais bem infor- 

madas sobre os benefícios do chocolate. Outro fator impor-

tante é o clima: países mais frios têm consumos per capita  

mais elevados. Por fim, penso também ter a ver com a  

gastronomia, ou seja, de ter o hábito de incluir chocolate 

nas receitas.

An agreement has also been signed with a supermarket 

distribution chain in India.

Yes, this is very recent. it was a process we completed 

with one of the largest distribution chains in india, Big  

Bazaar, with 300 stores, which will take on a very large  

selection of products from all of imperial’s brands. We have 

also signed an agreement with another indian distribu- 

tion chain.

What led to Imperial’s investment in gums and jellies?

This the first time that we have launched a range of pro-

ducts that does not feature chocolate. The entrance in this 

segment has to do with the fact that today the young po-

pulation really likes gums and jellies. We decided therefore 

that it was product segment with great potential, espe-

cially in the markets in which we are present.

Why do you think the Portuguese have such low choco-

late consumption habits?

Our per capita consumption in Portugal is very low, 

about 1.4 kg, compared with a european average of 5.2 

kg and compared with england, Holland, Belgium and  

switzerland, with consumption varying between 8 and 12 

kg. i attribute this to three factors. Firstly, the more deve-

loped countries have always had very high per capita con-

sumption, because they have a higher purchase power and 

people are better informed about the benefits of chocolate. 

Another important factor is the climate: colder countries 

have higher per capita consumption. Finally, i also think 

that it has to do with gastronomy, or rather with having the 

habit of including chocolate in recipes.  

«A Imperial teve, em 2012, um 
crescimento de 13% no mercado 

interno e de 17% no mercado 
externo»\\ «In 2012 Imperial 

enjoyed 13% growth in the internal 
market and 17% abroad»



68 \\  Império

A Autorização de residência para Atividade de inves- 

timento é uma novidade em Portugal. Novas disposições 

legais abrem a possibilidade aos investidores estrangeiros 

de requererem uma autorização de residência para ativi-

dade de investimento mediante a realização de transfe-

rências de capitais, criação de emprego ou compra de imó-

veis. Assim, os titulares de Autorização de residência para 

Atividade de investimento têm acesso à autorização de re-

sidência permanente, reagrupamento familiar, bem como 

a possibilidade de adquirirem nacionalidade portuguesa. 

esta é uma possibilidade que já existe há algum tempo em 

outros países europeus. O objetivo é conquistar o inves- 

timento estrangeiro. A diferença entre países consiste nos 

valores do investimento. Na grécia e no Chipre o inves- 

timento tem que ser no mínimo entre €250.000 e 

€300.000. Já em Portugal e inglaterra o valor a investir 

terá que ser entre €500.000 e €1.000.000. A diferenciação 

destes valores está relacionada com o nível de segurança 

nos investimentos e a celeridade na obtenção dos vistos, 

sendo que Portugal é o país que menos oscilação teve nos 

valores do imobiliário, apresentando-se, assim, uma opção 

de investimento bastante segura!

Neste seguimento, a Royal Estate | Private Villas criou re-

centemente o departamento Golden Visa Approved, que 

inclui uma seleção de exclusivas villas e apartamentos 

que cumprem os requisitos para obtenção deste visto de 

residência. Ao investir na nossa seleção do Golden Visa  

Approved comprometemo-nos na obtenção do golden 

visa em 20 dias, o que significa que ao fim desse tempo po-

derá usufruir de todas as vantagens que este visto concede.

A Royal Estate | Private Villas encontra-se no mercado 

imobiliário português há nove anos, tendo firmado  

parcerias internacionais de prestígio e orgulhando-se 

do posicionamento único que ocupa. sempre atentos às  

mudanças do mercado, às suas tendências e necessida-

des, dispomos de uma equipa especializada de consul- 

tores imobiliários e gabinetes jurídicos, que prestam toda a  

assessoria aos nossos clientes.

Quando perguntaram a Warren Buffet e a Bill gates qual 

era a chave mais importante para o seu sucesso, eles  

responderam da mesma maneira: Focus. Na Royal Estate |  

Private Villas o nosso foco são os clientes.

Royal Estate | Private Villas aposta em Golden Visa Approved

Royal Estate | Private Villas invests in Golden Visa Approved
The «golden» residence Permit for investment Activities 

is new in Portugal. New legal provisions make it possi-

ble for foreign investors to request a residence permit for 

pursuing investment activities, by transferring capital,  

creating jobs or purchasing real estate. Thus, holders of 

the residence Permit for investment Activities will be  

able to apply for a permanent residence permit, family  

regrouping, as well as have the possibility to acquire  

Portuguese nationality.

This is a possibility that has already existed for some time 

in other european countries. The aim is to attract foreign 

investment. The difference between the countries lies in 

the investment values. in greece and in Cyprus the in-

vestment has to be a minimum of between €250,000 and 

€300,000. in Portugal and the uK the value to invest has to 

be between €500,000 and €1,000,000. The difference be-

tween these values is related to how safe the investments 

are, and to how long it takes to get your visa, with Portugal 

the country with the least movement up and down in ter-

ms of real estate prices, and thus represents a very secure 

investment option!

With this in mind, Royal Estate | Private Villas has recen-

tly created the Golden Visa Approved department, which 

includes an exclusive selection of villas and apartments, 

which meet the requirements for obtaining this residence 

permit. in investing in our Golden Visa Approved selection 

we commit ourselves to obtaining the golden visa in 20 

days, which means that at the end of this time you will be 

able to enjoy all the benefits that this visa offers.

Royal Estate | Private Villas has been in the Portuguese 

real estate market for nine years, entering into prestige 

international partnerships and taking pride in the unique 

market position it holds. ever attentive to changes in the 

market, to its trends and requirements, we have a specia-

list team of real estate consultants and law firms, there to 

assist our customers to the full.

When Warren Buffet and Bill gates were asked what they 

considered to be the most important key to their suc-

cess, they replied in the same way: focus. At Royal Estate |  

Private Villas our focus is our customers.

oPiNião \\ oPiNioN
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ViLLa goLF – Quinta Da BeLoura

situada entre a serra de sintra e a charmosa vila de  

Cascais, a villa golf está inserida num condomínio de  

referência, que integra lazer, convivência e segurança, 

proporcionando qualidade em ambiente preservado e em 

contacto quotidiano com a Natureza. golfe, ténis, hipismo, 

ginásio, spa e wellness center, bem como simpáticas áreas 

comerciais e de restauração, são apenas algumas das faci-

lidades que a Quinta da Beloura oferece.

Located between the serra de sintra hills and the charming 

town of Cascais, the villa golf is stood within a well respect-

ed development, where leisure, social living and security are 

joined by quality and well tended surroundings, as well as 

everyday contact with nature. golf, tennis, horse riding, gym, 

spa and wellness centre, in addition to pleasant shopping 

areas and restaurants, are just some of the facilities offered 

by Quinta da Beloura.

Charme entre a Serra de Sintra e Cascais 
Charm between the Serra de Sintra and Cascais

Num lote de 1400 m2 e com uma área de construção de 

900 m2, a villa golf insere-se neste ambiente exclusi-

vo e privado. A casa está dividida em três pisos e inclui  

sauna, piscina interior que poderá ser aquecida, capela, duas  

cozinhas, duas salas de estar com 85 m2, uma sala de jogos 

com 140 m2, uma master suíte de 50 m2, mais quatro suítes 

com 18 m2, um ginásio e garagem para dois carros.

On a plot measuring 1400 sqm, and with a built area of 900 

sqm, the villa golf stands in this exclusive and private set-

ting. The house is divided into three floors and includes 

a sauna, indoor swimming pool, which can be heated, a 

chapel, two kitchens, two living rooms measuring 85 sqm, 

a games room measuring 140 sqm, a 50-sqm master suite, 

four more 18-sqm suites, a gym and a two-car garage.

royal estate | PriVate Villas
Geral@royalVillas.eU | www.royalVillas.eU
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Luxo no Coração da Capital Portuguesa
Luxury in the Heart of the Portuguese Capital

LisBoa

No coração de Lisboa, a dez minutos do aeroporto, cinco 

minutos da estação de metro mais próxima e servido por 

ótimos acessos para o Norte e sul de Portugal, fica este  

exclusivo apartamento de tipologia t3. 

Construído com elevados padrões de qualidade e com os 

materiais mais nobres, este apartamento revela-se um 

ótimo local para viver, bem como um excelente inves- 

timento para arrendamento, tendo elevado potencial de 

valorização graças à sua localização Premium.

in the heart of Lisbon, ten minutes from the airport, five 

minutes from the closest metro station and well served for 

easy access to the north and south of Portugal, we find this 

exclusive three-bedroom apartment.

Built to high quality standards and with the finest of materi-

als, this apartment proves the perfect place to live, in addi-

tion to being an excellent rental investment, enjoying high 

yield potential thanks to its prime location.

royal estate | PriVate Villas
Geral@royalVillas.eU | www.royalVillas.eU

Villas com Vista para o Mar \\ Villas with Sea View
CasCais

viver a cinco minutos do mar e da serra é possível  

em Cascais, que proporciona aos seus habitantes uma  

excelente qualidade de vida.

estas villas Cascais situam-se nesse oásis habitacional. 

variam entre as tipologias t1, t2 e t3 duplex e apresen-

tam elevada qualidade de construção e acabamentos. são  

ideais para viver e revelam um potencial de valorização 

bastante atrativo, sendo o seu arrendamento procurado 

durante todo o ano e em especial nas épocas balneares.

Living five minutes from the sea and from the mountains is 

possible in Cascais, which offers its inhabitants an excellent 

quality of life.

These Cascais villas are located in this housing oasis.  

Available in configurations that vary between one-bed, 

two-bed and three-bed duplex, they present excellent 

construction and finish quality. They are the ideal place to 

live and have great return potential, as they are able to at-

tract rentals throughout the year and in particular in the  

summer season.

royal estate | PriVate Villas
Geral@royalVillas.eU | www.royalVillas.eU
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estoriL

Com vista para a majestosa serra de sintra, a dez  

minutos da Praia do tamariz e a cinco minutos do  

Campo de golfe do estoril, esta villa fica localizada num  

local conhecido por ser residência de famílias da aristo- 

cracia mundial e pelas competições internacionais des-

portivas que lá têm lugar.

de traça contemporânea, a villa estoril tem 230 m2, uma 

piscina privativa, e quatro quartos e suítes. 

Atrativa para viver, a casa é também um ótimo inves- 

timento para o mercado de arrendamento a vários  

cidadãos estrangeiros e embaixadas graças à sua locali- 

zação Prime. 

With views to the majestic hills of the serra de sintra, ten 

minutes from Praia do tamariz beach and five minutes from 

estoril golf Club, this villa is located in a place known for be-

ing the residence of families of the world’s aristocracy and 

for the international sports events held there.

Contemporary in style, the estoril villa covers 230 sqm, and 

features a private pool and four bedrooms and suites.

Attractive to live in, the house also makes a great rental 

investment, for the many foreign citizens and embassies, 

given its prime location. 

Villa Contemporânea em Lugar de Aristocratas  
Contemporary Villa in Aristocratic Setting

royal estate | PriVate Villas
Geral@royalVillas.eU | www.royalVillas.eU

Miguel MARqueS doS SAntoS
advogado/sócio da Garrigues  |  chefe depart. de imobiliário e Urbanismo da Garrigues Portugal  
lawyer/Partner at Garrigues  |  Head of the real estate department at Garrigues Portugal 

Com o objetivo de atrair investimentos para Portugal, em 

particular na área do imobiliário, as autoridades portu-

guesas aprovaram recentemente um programa de Autori- 

zação de residência para Atividade de investimento, o 

qual visa atrair nacionais de países terceiros que preten-

dam fazer investimentos em Portugal.

este programa permite aos nacionais de países terceiros 

candidatarem-se a uma autorização de residência tem-

porária, com duração inicial de um ano, renovável por pe-

ríodos de dois anos. depois de um período inicial de cinco 

anos, o titular de uma autorização de residência temporá-

ria pode solicitar a autorização de residência permanente.

Além das vantagens normais de deter uma autorização de 

residência em Portugal, a autorização de residência tem-

porária também prevê a possibilidade de trabalhar em 

Portugal e de viajar dentro da zona schengen, bem como a 

possibilidade de reunificação da família.

O requisito principal para obtenção da autorização de resi-

dência temporária passa pelo investimento em Portugal e 

manutenção do mesmo durante cinco anos. 

investimentos elegíveis para efeitos de concessão do 

Golden Visa poderão ser um dos seguintes: aquisição de 

um imóvel com preço de aquisição igual ou superior a 

500,000.00 €; transferência de capital para Portugal no va-

lor igual ou superior a 1,000,000.00 € (em depósito numa 

instituição financeira ou investido na aquisição de uma 

participação numa empresa portuguesa); desenvolvimen-

to de qualquer tipo de investimento que crie dez ou mais 

postos de trabalho.

A fim de solicitarem a concessão da autorização de resi-

dência temporária, os candidatos deverão ser titulares de 

um visto válido para a zona schengen (ou estarem isentos 

do mesmo) ou deverão ter oficializado a sua permanência 

em Portugal nos 90 dias desde a sua primeira entrada no 

território nacional.

desde a sua implementação, este programa provou ser 

eficaz na captação de investimento estrangeiro, essencial-

mente no setor do imobiliário, sobretudo de países como a 

China e a rússia, mas igualmente do Brasil, Índia e Angola.

de acordo com as informações mais recentemente tor- 

nadas públicas, até setembro de 2013 (passado pouco mais 

de um semestre desde a sua implementação), foram emi-

tidos 251 vistos, e estima-se que tenham sido investidos 

em Portugal 160.000.000 € ao abrigo deste programa.

Programa «Golden Visa» Portugal

Portugal Golden Visa Programme 
With the aim of stimulating investment in Portugal, par-

ticularly, in the real estate area, Portugal has recently 

implemented a golden residence Permit Programme for 

third-country nationals, who intend to make investments 

in Portugal.

This programme allows third-country nationals to apply 

for a temporary residence permit with an initial duration of 

one year, renewable for two-year periods. After an initial 

period of five years, the holder of a temporary residence 

permit is entitled to apply for a permanent residence per-

mit. Apart from the normal advantages of having a resi-

dence permit in Portugal, the temporary residence permit 

also provides the possibility of working in Portugal and 

travelling within the schengen Area and the possibility of 

family reunification.

The main requirement for obtaining a temporary residence 

permit consists of the applicant undertaking and main-

taining a five-year investment in Portugal. 

investments eligible for golden residence purposes include 

the following: purchase of a real estate property with a pur-

chase price that equals or exceeds €500,000.00; capital 

transfer to Portugal of an amount that equals or exceeds 

€1,000,000.00 (either deposited with a financial institution 

or invested in the acquisition of an interest in a Portuguese 

company); or development of any investment that creates 

ten or more jobs.

to apply for the temporary residence permit, applicants 

must hold a valid schengen visa (or being exempt of it) or 

must have legalised their permanence in Portugal within 

90 days of their first entry into national territory.

since its implementation, this programme has proven to be 

effective in attracting foreign investment, essentially real 

estate investment, mostly from countries such as China 

and russia, but also from Brazil, india and Angola.

According to the most recent public information, up until 

september 2013 (after roughly half a year in implementa-

tion), 251 visas have been granted and it is estimated that 

€160,000,000 have been invested in Portugal, within the 

context of this programme.

oPiNião \\ oPiNioN
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Porto 
Uma Cidade na Boca do Mundo 

A City at the Mouth of the World
teXto teXt caroliNa XaVier e soUsa  \\ FotoGraFia PHotoGraPHy 1, 2, 5  maNUel teiXeira; 3  miGUel costa; 4 direitos reserVados
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Ao longo da última década, o Porto saltou para as luzes 

da ribalta. Pelos mais diversos motivos tem somado pon-

tos pela ousadia e pela forma como tem sabido resgatar 

tradições e reinventá-las. O reconhecimento da «invicta» 

como destino turístico de excelência tem vindo do New 

York times, do Lonely Planet, do Le monde e de tantos 

outros que vêm atestando o vibrante pulsar da cidade. 

Foi também pela diferença que o Porto se distinguiu nas  

últimas autárquicas ao eleger como seu presidente um 

candidato independente, rui moreira, que acabou por se 

tornar no grande protagonista do ato eleitoral português.

Over the last decade, Oporto has leapt into the limelight. 

For the most varied of reasons, the city has made its mark 

for its daring and for the way in which it has managed to 

salvage traditions and reinvent them. Oporto’s quality as a 

tourist destination par excellence has been lauded by the 

New York Times, by Lonely Planet, by Le Monde and by so 

many other sources that have come to experience the buzz 

of the city. Oporto also revealed its unique character in the 

recent local elections, voting in an independent candida-

te to become the city’s mayor, rui moreira, who has now  

become the poster boy of the Portuguese voting system.   
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Os elogios ao Porto não têm sido 
poupados pelo New York Times, 

Lonely Planet ou Le Monde.
\\The New York Times, Lonely 

Planet and Le Monde have been 
more than generous in their praise 

for Oporto.

Oporto has become the destination of choice for tourists 

from all around the globe, and in particular from europe. 

Francisco sá Carneiro Airport, now connected to more 

than 60 destinations, has never been so busy, due in part 

to its openness to low cost airlines, enabling the arrival of 

thousands of tourists and students, who annually place 

Oporto among their must-visits. The university of Oporto, 

one of the world’s top 400 according to the respected 

Times Higher Education ranking, is, by the way, one of the 

city’s driving forces, and also part of the exclusive group 

of the world’s best business schools (eduniversal 2013). in 

addition to attracting young people, who, as night falls, join 

O Porto tem sido destino de eleição de turistas oriundos 

dos quatro cantos do mundo, mas sobretudo da europa. O 

Aeroporto Francisco sá Carneiro, hoje ligado a mais de 60 

destinos, nunca se viu tão atulhado, em parte por se ter 

aberto às companhias low cost, facilitando a vinda de mi-

lhares de turistas e estudantes que anualmente colocam 

o Porto entre as suas primeiras opções. A universidade do 

Porto, uma das 400 melhores do mundo de acordo com o 

conceituado ranking times Higher education, é, por sinal, 

um dos impulsionadores da cidade, fazendo também parte 

do restrito grupo das melhores escolas de negócios do 

mundo (eduniversal 2013). Além de atrair jovens que, ao 

cair da noite, se juntam aos locais para gozar da viva noite 

da baixa portuense, exporta talentos e verdadeiros embai-

xadores da cidade. talvez parta desta ideia a de rui moreira 

para criar uma rede de embaixadores do Porto, cuja missão 

passa por promover a cidade 

além-fronteiras.

mantendo o seu caráter 

genuíno, o Porto fervilha 

hoje de uma dinâmica cul-

tural intensa, assistindo-se 

a um vaivém de autocar-

ros panorâmicos, elétricos e 

barcos, bem como à multi- 

plicação de boutiques, hotéis, 

restaurantes e bares trendy 

que souberam encher a cidade de vibrações cosmopolitas. 

O arrojo, esse, parte maioritariamente dos jovens que nos 

dias que correm, mais do que nunca, buscam o seu futuro 

na inovação e na originalidade. Ciente disso, rui moreira 

inclui entre as suas propostas o projeto Casa da inovação - 

«Porto innovation Hub», que, entre outros, visa promover 

a inovação e divulgar produtos e serviços tecnológicos 

«made in Porto».

up with the locals to enjoy the buzzing nightlife of Oporto’s 

city centre, it exports talent and veritable ambassadors 

from the city. maybe this is where rui moreira gets his idea 

from, to create a network of ambassadors for Oporto, who-

se mission involves promo-

ting the city abroad.

retaining its genuine cha-

racter, Oporto is a hive of 

intense cultural activity, wa-

tching over open-top buses, 

trams and boats as they ply 

the city’s routes, and over 

the explosion of boutiques, 

hotels, restaurants and tren-

dy bars, which have brought 

cosmopolitan flair to the city. Oporto’s daring side comes 

primarily from its youth, who nowadays, more than ever, 

look for their future in innovation and in originality. Aware 

of this, rui moreira includes the Casa da Inovação - «Porto 

innovation Hub» project in his proposals, which, among 

others things, aims to promote innovation and market 

«made in Porto» products and technological services. 
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vancouver
Entre o Mar e as Montanhas

Between the Sea and the Mountains
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Cidade líquida, abençoada por rios e mar, mas também 

verde, agraciada com montanhas, florestas, parques e 

ambicionando ser em breve a mais ecológica do mundo,  

vancouver, na costa oeste do Canadá, tem razões de sobra 

para que os seus habitantes se sintam orgulhosos. e  

sentem, de facto, e talvez por isso sejam anfitriões exímios.

No inverno, as dezenas de pistas para a prática de  

desportos na neve enchem-se de turistas. No verão, os dias 

com mais de 15 horas de sol permitem partir à descoberta 

de uma metrópole multicultural, repleta de atrações turís-

ticas, propostas de lazer, zonas comerciais, mas ao mesmo 

tempo pacata, nos locais onde tem de ser. 

Liquid city, blessed with rivers and sea, but also green 

spaces, graced with mountains, forests, parks and aspir-

ing to soon become the most ecological city in the world, 

vancouver, on Canada’s west coast, has more than enough 

reasons for its inhabitants to feel proud. And indeed they 

do and maybe that’s why they make such great hosts.

in the winter, the city’s winter sports facilities are packed 

with tourists. in the summer, days with more than 15 sun-

light hours allow you to set off in discovery of a multicul-

tural metropolis, filled with tourist attractions, leisure ac-

tivities, shopping areas, but at the same time peaceful in 

the places where it should be.

vancouver conta com três relevantes montanhas – 

grouse, Cypress e seymour –, principais palcos dos Jogos 

Olímpicos de inverno de 2010. mas o mais amado espaço 

verde é o stanley Park, famoso por um caminho à beira  

do mar de mais de oito quilómetros e pelo notável  

vancouver Aquarium, lar de diversos animais marinhos. 

A cidade também é ponto de partida ideal para explorar 

a região, como as florestas da grande ilha de vancouver e 

os fiordes que recortam o litoral. isso para não mencionar 

a sua proximidade com alguns dos melhores resorts de  

esqui do planeta, em Whistler.

O entretenimento e os festivais desta grande metrópole 

farão de cada visita uma nova experiência. Acompanhe os 

vancouver boasts three major mountains – grouse,  

Cypress and seymour -, the main venues for the 2010 

Winter Olympic games. But, the best loved green space 

is stanley Park, famous for its seafront walkway of more 

than eight kilometres and for the impressive vancouver 

Aquarium, home to a vast array of sea life. The city is also 

the ideal starting point for exploring the region, such as the 

forests of vancouver island and the fjords that cut into the 

coastline. Not mentioning its proximity to some of the best 

ski resorts on the planet, in Whistler.

The entertainment and festivals in this major city bring a 

new experience to every visit. Join the over 300 thousand 

spectators that assemble around english Bay to enjoy the 
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symphony of multicoloured light during the four days of 

the Celebration of Light.

The parks and museums allow you to discover the per-

fect fusion between nature and culture that can be felt 

in every part of vancouver. And if you find yourself close 

to the city centre, enjoy riding on an original ferry to get 

to granville island: a paradise for shoppers, with its pic-

turesque public market, travelling salespeople and local 

craftspeople; or take a stroll around Yaletown, the city’s 

old warehouse district, which today is a sophisticated cen-

tre for fashion, high technology, design, art galleries, bars, 

clubs and restaurants.

mais de 300 mil espectadores que se reúnem na english 

Bay para desfrutar da sinfonia de luzes multicolores du-

rante os quatro dias da Celebration of Light. 

Os parques e museus  permitirão descobrir a fusão  

perfeita entre natureza e cultura que se respira em todos 

os recantos de vancouver. e se se encontra perto do cen-

tro da cidade, desfrute de um original ferry para chegar à 

ilha granville: um paraíso para fazer compras,  com o seu 

pitoresco mercado público, vendedores ambulantes e  

artesãos locais; ou passeie por Yaletown: a antiga área 

dos armazéns da cidade que é hoje um sofisticado centro 

de moda, alta tecnologia, design, galerias de arte, bares,  

clubes e restaurantes.



depois de uma visita ao moderno museu de vancouver, 

onde encontrará exposições de arte, cultura e história,  

culmine o seu dia com um delicioso jantar num dos muitos 

restaurantes, onde perceberá a razão pela qual a cozinha 

internacional de vancouver é reconhecida a nível mun-

dial. e vá pela noite dentro, como quiser, com quem quiser,  

porque a cidade não dorme e é um dos melhores lugares do 

mundo para se viver e visitar.

Following a visit to the modern museum of vancouver, 

where you’ll find exhibitions of art, culture and history, end 

your day with a delicious meal in one of the many restau-

rants, where you’ll understand the reason why vancouver’s 

international cuisine is recognised the world over. And 

take the night into tomorrow, how you like and with whom 

you like, because the city never sleeps and this is one of 

the best places in the world to live and to visit.



Yas viceroY  
aBu dhaBi

Um Hotel para Amantes da Fórmula 1
A Hotel for Formula 1 Fans

teXto teXt aNdreia barros Ferreira  \\ FotoGraFia PHotoGraPHy yas Viceroy abU dHabi
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Contemporâneo, futurista e elegante, o Yas viceroy 

Abu dhabi é um ícone arquitetónico na turística ilha de 

Yas, em Abu dhabi. desenhado por Hani rashid e Lise  

Anne Couture do gabinete de arquitetura Asymptote  

Architecture, em Nova iorque, o hotel consiste em duas  

torres, uma delas situada dentro do Circuito de Fórmula 1  

da ilha, e outra localizada dentro da própria marina. tra- 

ta-se, assim, do primeiro hotel do mundo a ser construído 

paredes meias com um circuito de Fórmula 1, no caso o de 

Yas marina, conhecido por ter das melhores infraestrutu-

ras do mundo, sendo o segundo circuito do médio Oriente 

a abrigar um grande Prémio, após Bahrein. As formas e 

estética do hotel são inspiradas na velocidade e conju- 

gadas com a arte islâmica antiga.

No entanto, assistir a corridas de alta velocidade é  

apenas uma das atividades de que podem usufruir os  

hóspedes do Yas viceroy Abu dhabi. Com 499 quartos e  

suítes, 12 restaurantes e lounges, um spa, espaços para  

fazer compras, duas piscinas de onde se podem observar  

pores do sol estonteantes, e uma praia de areia branca, os  

dias no Yas viceroy Abu dhabi nunca serão monótonos.  

Nos seus restaurantes podem-se saborear as melhores 

Contemporary, futurist and elegant, the Yas viceroy 

Abu dhabi is an architectural icon on the tourist island 

of Yas, in Abu dhabi. designed by Hani rashid and Lise 

Anne Couture, from architecture practice Asymptote  

Architecture, in New York, the hotel features two towers, 

one of which is stood within the island’s Formula 1 cir-

cuit, and the other located within the marina itself. This is 

thus the first hotel in the world to be built cheek and jowl 

with a Formula 1 circuit, the Yas marina Circuit, known for 

having the best facilities in the world, and which is the 

middle east’s second circuit to hold the grand Prix, after 

Bahrain. The shapes and looks of the hotel are inspired  

by speed and combined with ancient islamic art.  

Nonetheless, going to high speed races is only one of 

the activities that guests of the Yas viceroy Abu dhabi 

can enjoy. With 499 rooms and suites, 12 restaurants and 

lounges, a spa, shopping areas, two swimming pools, 

from which you can watch astounding sunsets, and a 

white, sandy beach, days spent at the Yas viceroy Abu 

dhabi will never be monotonous. The finest specialities 
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especialidades do planeta, como peixe fresco, sushi, gas-

tronomia italiana, mediterrânica ou cozinha regional  

indiana. Nos lounges do Yas viceroy Abu dhabi há menus 

ligeiros para refeições mais descontraídas. 

O esPA é outra das mais-valias deste hotel. O santuário 

de bem-estar conjuga tratamentos clássicos com técnicas 

modernas para oferecer aos seus visitantes um tratamento 

completo de corpo e mente, proporcionando experiências 

on the planet can be sampled in its restaurants, such as 

fresh fish, sushi, italian and mediterranean cuisine and re-

gional indian cooking. The lounges of the Yas viceroy Abu 

dhabi offer light menus for more relaxed meals.

The esPA is another of this hotel’s assets. The sanctu-

ary of well being combines classic treatments with mod-

ern techniques to offer its guests a full mind and body 

work-over, while providing inspiring experiences. The nine  
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inspiradoras. Às nove salas de tratamento junta-se um 

lounge relaxante com vista para a marina de Yas, um ham-

mam e um espaço de fitness.  

A praia do hotel, de areia fina e branca, é outra das al-

ternativas para os hóspedes, assim como um salto a  

Abu dhabi, não muito distante de Yas. Por lá poderá  

desfrutar de toda a oferta cultural e comercial da segunda 

maior cidade dos emirados Árabes unidos. A animação 

nunca há de faltar.

treatment rooms are joined by a relaxing lounge with 

views over Yas marina, a hammam and a fitness space.

The hotel’s beach, with its fine white sand, is another al-

ternative for guests, as is a trip to Abu dhabi, not far from 

Yas. Once there you can enjoy the entire cultural and com-

mercial offerings of the united Arab emirates’ second larg-

est city. Fun is the last thing you’ll miss out on.

oPiNião \\ oPiNioN

A direção-geral da saúde portuguesa (dgs) aconselha a 

suplementação com iodo, na forma de iodeto de potássio, 

para as mulheres que querem engravidar, para as grávidas 

e para o período de aleitamento. O suplemento deve ser 

prescrito por médicos, com doses adequadas a cada caso.

Para a mãe, o iodo é importante para a síntese de hor- 

monas da tiroide. A tiroide é uma glândula em formato de 

borboleta, situada no pescoço e que é fundamental para a 

produção de hormonas importantes para o funcionamento 

de todo o nosso organismo.

Quando a tiroide funciona mal temos os casos de hipotiroi-

dismo, quando funciona demais temos o hipertiroidismo. 

em qualquer um destes casos há desequilíbrios no nosso 

corpo que podem afetar vários órgãos, desde a pele até  

ao coração.

estas hormonas produzidas pela tiroide da mãe, por sua 

vez, são importantes para a maturação do sistema nervoso 

do feto e para o desenvolvimento neurológico da criança. 

O instituto da tiroide, do Brasil, estima que 15% das pessoas 

acima dos 45 anos podem sofrer de problemas na tiroide, 

principalmente devido a dieta desequilibrada com baixo 

consumo de iodo e de selénio.

Os alimentos que ingerimos também podem conter iodo, 

encontrado principalmente em produtos de origem ma-

rinha, como as algas, peixe de mar (água salgada), ostras, 

moluscos e outros mariscos, mas também em vegetais de 

folha verde-escura e no sal marinho iodado. Aliás, para es-

tas mulheres a dgs portuguesa aconselha a substituição 

do sal vulgar pelo sal iodado para temperar e confecionar 

os alimentos.

geralmente, a recomendação de ingestão diária de iodo 

é de 150 microgramas para pessoas com mais de 14 anos, 

mas as grávidas deverão consumir 220 microgramas por 

dia e a quantidade ideal de iodo por dia para mulheres a 

amamentar é de 290 microgramas. 

Ninguém deve tomar suplementos de iodo sem conselho 

de um médico, pois só ele pode adequar as doses certas de 

iodeto de potássio a cada caso.

Iodo para a Mãe e o Bebé

The Portuguese Health Authority (dgs) recommends sup-

plementing the diet with iodine, in the form of potassium 

iodide, for women who are trying to get pregnant, for preg-

nant women and for breastfeeding mothers. The supple-

ment should be prescribed by a doctor, with the right dos-

age to suit each case.

For mothers, iodine is important for the thyroid gland’s 

creation of hormones. The thyroid is a butterfly shaped 

gland, located in the neck, which is vital for the production 

of important hormones for the functioning of the entire 

body. When the thyroid doesn’t perform well, the body de-

velops hypothyroidism, and when it is overactive, the body 

develops hyperthyroidism. in either of these cases, imbal-

ances in the body can affect various organs, from the skin 

to the heart.

These hormones produced by the thyroid gland in the 

mother are important for the development of the foetus’s 

nervous system and for the child’s neurological develop-

ment. The Thyroid institute in Brazil estimates that 15% of 

people over the age of 45 could suffer thyroid problems, 

primarily due to an unbalanced diet with low consumption 

of iodine and selenium.

The food we eat can also contain iodine, and is mainly 

found in produce of marine origin, such as seaweed, salt-

water fish, oysters, molluscs and other shellfish, while 

also from dark green leaved vegetables and in iodised sea 

salt. indeed, for these women the dgs recommends the 

replacement of normal salt for iodised salt for seasoning 

and making food.

in general, the daily recommended intake of iodine is 150 

micrograms for people over the age of 14, but pregnant 

women should consume 220 micrograms per day and the 

ideal quality for breastfeeding mothers is 290 micrograms.

You should never take iodine supplements without con-

sulting a doctor, as only then will the right levels of potas-

sium iodide be able to be prescribed.  

Iodine for Mother and Baby

+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

huMbeRto bARboSA
especialista em Nutrição e longevidade | Fundador da clínica do tempo
specialist in Nutrition and longevity | Founder of the clínica do tempo
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Com uma localização privilegiada sobre a praia da  

Falésia e com acesso direto à mesma, o ePiC sANA Algarve 

confunde-se com a própria natureza integrando o conforto 

de um resort de cinco estrelas numa singular envolvência 

da mais pura tranquilidade.

Alongando-se por 8 hectares de jardins e pinheiros, o  

resort contempla 162 quartos (alguns com vista oceano), 

24 Resort Suites independentes, bem como 43 apartamen-

tos familiares. No sayanna Wellness sPA & gym hóspedes 

e visitantes encontram o local ideal para relaxar num am-

biente inspirado nos tratamentos orientais. A pensar nos 

mais dinâmicos, este espaço inclui ainda ginásio. e porque 

após uma boa sessão de relaxamento ou de treino o apeti-

te se insinua, este sublime refúgio à beira-mar coloca três 

ePic sana algarve
Comunhão com a Natureza 

Communion with Nature
PUb

iNsPiriNG Places

With a prime location above Praia da Falésia beach,  

enjoying direct access to it, the ePiC sANA Algarve 

blends into its natural surroundings, enjoying all the  

comfort of a five-star resort in a unique setting of the pu-

rest tranquillity. 

developing over eight hectares of gardens and pine  

trees, the resort features 162 rooms (some with ocean 

view), 24 independent Resort Suites, as well as 43 family 

apartments. in the sayanna Wellness sPA & gym, guests 

and visitors find the ideal place to relax in an environment 

that takes its inspiration from oriental treatments. With the 

more active in mind, this space also includes a gym. And 

because, after a good relaxation or training session, appe-

tite tends to creep up, this sublime seaside haven offers 
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its guests and visitors the choice of three restaurants and 

three bars, among which the highlight is the Al Quimia res-

taurant, with its Mediterranean fusion gourmet cuisine.

The EPIC SANA Algarve also offers excellent conditions 

for holding all manner of events, with the hotel featuring a 

Convention Centre with 1848 sqm interior space and 1000 

sqm outdoor space. Just 37 km from Faro airport, the resort 

is surrounded by countless facilities, such as golf or water 

sports, which also help to ensure you have a truly epic stay 

at the EPIC SANA Algarve.

restaurantes e três bares à disposição de hóspedes e visi-

tantes, entre os quais se destaca o restaurante Al Quimia 

com a sua cozinha gourmet de fusão mediterrânica.

Os mais variados tipos de eventos encontram também 

no EPIC SANA Algarve as melhores condições para a sua 

realização, não tivesse o hotel um Centro de Congressos 

com 1848 m2 de espaço interior e 1000 m2 de área exte-

rior. A apenas 37 km do aeroporto de Faro, o resort vê-se 

ainda rodeado de inúmeras facilidades, como golfe ou 

desportos aquáticos, que contribuem igualmente para 

assegurar uma estadia verdadeiramente épica no EPIC 

SANA Algarve.
www.algarve.epic.sanahotels.com
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dono de uma localização preciosa que surpreende 

em qualquer uma das quatro estações, nos meses mais 

frios do ano o Aqua dome adquire um encanto espe- 

cialmente místico.

em Längenfeld, no centro do vale Ötztal – um dos locais 

mais fascinantes dos Alpes austríacos -, o imenso Aqua 

dome surge envolto pelos cumes de 3000 metros das 

montanhas cuja paisagem sedutora acompanha constan-

temente os visitantes. 

aqua dome
Rejuvenescer nos Alpes

Alpine Rejuvenation
teXto teXt estela ataíde \\ FotoGraFia  PHotoGraPHy  aqUa dome - tirol tHerme läNGeNFeld

Boasting a priceless location, which astounds no matter 

what the season, in the colder months of the year the Aqua 

dome takes on a particularly mystical charm.

The huge Aqua dome rises tall in Längenfeld, in the heart 

of the Ötzal valley – one of the most fascinating parts of 

the Austrian Alps -, surrounded by the 3000-metre peaks 

of the mountains, the stunning scenery of which is a con-

stant companion for visitors.

HealtH       wellNess
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in the peaceful setting of the Ötzal Alps, this welcoming 

complex features a vast variety of relaxing alternatives, 

including a choice of saunas, a spa and beauty area, a fit-

ness centre, a special section for children, a medical centre 

and viP area.

Between the Ajaran rituals of the spa and beauty area, 

which translates the wisdom of southeast Asia, the vari-

ous sauna options available, the warm waters of the indoor 

and outdoor swimming pools and the peaceful environ-

ment of the relaxation areas, the Aqua dome provides a 

holistic experience, where physical and mental rest is the 

key objective.

Na tranquilidade dos Alpes de Ötztal, este acolhedor 

complexo disponibiliza uma vasta variedade de alternati-

vas relaxantes, contando com diversas saunas, uma área 

de spa e beleza, um centro de fitness, uma secção especial 

para crianças, um centro médico e uma área viP.

entre os rituais Ajaran da área de spa e beleza, que im- 

portam a sabedoria do sudoeste asiático, as várias opções 

de sauna disponíveis, as águas quentes das piscinas interio-

res e exteriores e o ambiente pacifico dos espaços de rela- 

xamento, o Aqua dome proporciona uma experiência holís-

tica, onde o descanso físico e mental é o objetivo supremo. 

Agregado ao espaço de spa, o hotel do complexo Aqua 

dome segue igualmente os princípios do Feng shui para 

proporcionar aos seus convidados bem-estar geral, saúde 

e vitalidade. embora de design contemporâneo, o hotel 

consegue ainda assim refletir a atmosfera calorosa das 

tradicionais casas alpinas devido à cuidada seleção de 

madeiras e tecidos, colaborando para transformar o Aqua 

dome num dos mais modernos spas termais da europa, 

um oásis alpino onde corpo e mente têm oportunidade de 

se regenerar.

Joining the spa area, the Aqua dome complex’s hotel 

also adheres to Feng shui principles to provide its guests a 

feeling of general well being, health and vitality. in spite of 

the contemporary design, the hotel nevertheless manages 

to reflect the cosy atmosphere of traditional Alpine houses 

thanks to the meticulous selection of woods and fabrics, 

working together to transform the Aqua dome into one of 

the most modern thermal spas in europe, an Alpine oasis 

where body and mind are given the chance to regenerate.   



Quando se fala de pão associa-se logo aos hidratos de 

carbono, tão mal vistos nas «dietas» e tão importantes 

para o bom funcionamento do nosso organismo, em espe-

cial do nosso cérebro. ter uma alimentação sem hidratos 

de carbono é um grande erro alimentar, é uma ideia anti-

quada e que deve ser posta de lado. 

são os hidratos de carbono que fornecem «combustí-

vel» ao nosso corpo, necessário para a atividade física e 

o funcionamento adequado dos nossos órgãos, tendo um 

papel muito importante numa dieta saudável. diversos 

estudos referem que uma alimentação equilibrada, com 

os hidratos de carbono adequados e em quantidade su- 

ficiente, atua favoravelmente no bom humor e nas capaci- 

dades mentais.

As melhores fontes de hidratos de carbono são os cere-

ais integrais, os vegetais em geral, onde se inclui a fruta, e 

as leguminosas, como o feijão, lentilha e grão. estes produ- 

tos promovem uma boa saúde porque fornecem vita- 

minas, minerais, fibras e vários fitonutrientes importantes.

dentro dos cereais integrais consta o arroz e as massas, 

boas fontes de hidratos de carbono complexos. No entan-

to, se não forem integrais, e sim refinados, perdem esse 

valor, tornando-se açúcares rápidos. Os hidratos de car-

bono de digestão fácil (considerados de índice glicémico 

elevado ou açúcares de absorção rápida) encontram-se 

no pão branco, no arroz branco, nos produtos de pastelaria, 

refrescos doces e outros alimentos processados. É este tipo 

de comida que leva ao aumento de peso e ao acumular de 

gordura no organismo, tal como interfere nos regimes de 

emagrecimento e favorece o aparecimento de doenças 

cardíacas e de diabetes.

When mention is made of bread, the word carbohydrate 

immediately comes to mind, so often spoke of in «diets» 

and so important for the proper functioning of your body, 

in particular for the brain. Having a diet that does not con-

tain carbohydrates is a major dietary mistake; it is an anti-

quated idea, and should be put to one side.

Carbohydrates are what provide the «fuel» for the body, 

vital for physical activity and appropriate function of the 

organs, and play a very important role in a healthy diet. 

various studies have shown that a balanced diet, with 

suitable carbohydrates in sufficient quantity, can affect 

mood and mental ability favourably.

The best sources of carbohydrates are wholegrain ce-

reals, vegetables in general, including fruit, and legumes 

such as beans, lentils and chickpeas. These products pro-

mote good health because they provide vitamins, miner-

als, fibre and a range of important phytochemicals.

Wholegrain cereals include rice and pasta, good sourc-

es of complex carbohydrates. However, if they are not 

wholegrain, and instead refined, they lose this value, and 

become fast-release sugars. easily digested carbohydrates 

(considered to have a high glycaemic index or quickly ab-

sorbed sugars) can be found in white bread, white rice, in 

pastries, sugary drinks and other processed foods. This is 

the kind of food that leads to weight gain and to fat ac-

cumulation in the body, as well as interfering in slimming 

diets and favouring the development of heart disease 

and diabetes.

As they are fundamental for the proper functioning of 

the body, and primarily of the blood, brain, central nervous 

system, liver and kidneys, carbohydrates should be part of 

a balanced diet.

O Pão e a Importância dos Hidratos 
de Carbono \\ Bread and the 
Importance of Carbohydrates

PUb
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sendo fundamentais para o bom funcionamento do nos- 

so organismo, e principalmente do sangue, cérebro, siste-

ma nervoso central, fígado e rins, os hidratos de carbono 

devem fazer parte de um regime alimentar equilibrado.

uma alimentação equilibrada deve conter os hidratos de 

carbono suficientes, não em excesso, e sim ser pobre em 

gorduras e açúcar. Portanto, se comer massa, tenha cui- 

dado com o consumo de pão, e vice-versa. 

Por outro lado, os hidratos de carbono de absorção len-

ta, como é o caso do pão, fornecem energia ao organismo 

durante várias horas, sendo ideais para o pequeno-almo-

ço, além de equilibrarem os níveis de açúcar no sangue e  

ajudarem a saciar a fome. 

A fibra presente no pão, principalmente o integral ou de 

mistura, também contribui para a sensação de saciedade, 

ao mesmo tempo que regula o processo digestivo e previne 

a prisão de ventre.

O pão é feito de cereais, os cereais são vegetais e como 

tal são fonte de hidratos de carbono. É exatamente isso, 

não é só com o pão e massas que ingerimos hidratos de 

carbono, quando comemos um bom prato de vegetais co-

zidos ou de cereais de pequeno-almoço também lá estão 

os hidratos de carbono.

uma das grandes questões que normalmente acompa-

nha a ingestão de pão é saber se engorda. A única resposta 

possível tem de ser «depende»… do estilo de vida de cada 

pessoa e da quantidade de pão consumido. 

A balanced diet should contain enough carbohydrates, 

not in excess, and should be low in fat and sugar. However, 

if you each pasta, be careful about the amount of bread 

you eat, and vice versa.

On the other hand, slow release carbohydrates, as in the 

case of bread, provide energy for the body over several 

hours, making them ideal for breakfast, in addition to bal-

ancing sugar levels in the blood and helping to keep hun-

ger at bay.

The fibre present in bread, mainly in wholemeal or bread 

made with white and wholemeal flour, also helps you to 

feel full for longer, while at the same time regulating the 

process of digestion and preventing constipation. 

Bread is made with cereals; cereals are plants and as 

such are a source of carbohydrates. This is exactly it; we 

don’t just ingest carbohydrates through bread or pasta, 

carbohydrates are also there when we eat a good dish of 

cooked vegetables or breakfast cereals.

One of the major questions that normally surrounds the 

act of eating bread, is whether or not it makes you put on 

weight. The only possible answer has to be «it depends»...

on the lifestyle of each person and on the quantity of 

bread eaten.

For any food to make you put on weight, the calories you 

take in during the day have to be more than the calories 

burnt. Calories are what put on weight and not the food 

from which these calories come.

Para qualquer alimento poder fazer engordar, as ca- 

lorias que se ingerem durante o dia têm de ser superiores 

às calorias gastas. são as calorias que engordam e não o 

alimento de onde vêm essas calorias. 

muitas vezes o problema não é o pão propriamente dito, 

mas aquilo que se põe dentro do pão. uma sandes carre-

gada de manteiga, queijo gordo e presunto claro está que 

engorda muito mais do que um pão com queijo fresco sem 

manteiga. O pão, em si, contém muito pouca gordura. se for 

pão integral, ou pelo menos de mistura, contém mais fibras 

e é rico em magnésio e fósforo, bem como vitaminas, prin-

cipalmente a B1.

Comer demasiados hidratos de carbono refinados pode 

levar ao aumento de peso, pois não são alimentos inte-

grais, de absorção lenta. mas se não consumirmos hidratos 

de carbono suficientes podemos ter falta de calorias, que 

por sua vez nos vai levar a consumir gorduras em excesso 

para compensar essa carência. 

Portanto, não há nada como um bom equilíbrio alimen-

tar. O segredo está nas calorias daquilo que comemos e 

obviamente que um prato de brócolos cozidos tem menos 

calorias do que um pão com manteiga e queijo, e muito 

menos do que uma sandes cheia de maionese.

Often the problem is not bread per se, but rather what 

you put on the bread. A sandwich laden with butter, full 

fat cheese and ham will obviously make you put on 

more weight than bread with fresh cheese and without 

butter. Bread, on its own, contains very little fat. if it’s 

wholemeal bread, or at least made with white and 

wholemeal flours, it contains more fibre, and it is rich in 

magnesium and phosphorous, in addition to vitamins, and 

in particular vitamin B1.

eating too many refined carbohydrates can lead to 

weight gain, as they are not wholegrain, slow-release 

foods. But if you do not eat enough carbohydrates you can 

lack calories, which in turn will cause you to eat excess 

fats to compensate for this.

Therefore, there is nothing like a good balanced diet. The 

secret lies in the calories of what we eat, and obviously a 

bowl of steamed broccoli has fewer calories than bread 

with butter and cheese, and much less than a sandwich 

smothered with mayonnaise.   
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matt moran
Respeitar a Sazonalidade \\ Respecting Seasonal Flavours
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são poucas as certezas que se tem aos 15 anos, mas matt 

moran sabia que não gostava da escola. A infância vivida 

numa quinta despertou-lhe o interesse pela culinária, 

levando-o a trocar os livros pelos tachos em tenra idade. 

A escolha parece ter sido acertada. Proprietário de vários 

restaurantes de renome, entre os quais o Aria sydney,  

autor de livros de culinária e cara conhecida de programas 

de televisão, matt moran tornou-se entretanto num dos 

mais badalados chefs da Austrália.

There are few things we are certain of at the age of 15, but 

matt moran knew that he didn’t like school. His childhood 

lived on a farm aroused an interest in cooking, leading to 

swapping books for pots and pans at an early age. The 

choice seems to have been the right one. Owner of seve-

ral renowned restaurants, including the Aria sydney, writer 

of cookery books and a well known face of television pro-

grammes, matt moran has become one of the most popu-

lar chefs in Australia. 

sUPreme FlaVoUrs
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5h30. Começa o dia de matt moran, sabendo a priori que 

apenas regressará a casa cerca da meia-noite, ou não ti-

vesse vários projetos para gerir e outros tantos afazeres. 

mas nem sempre foi assim… recuando no tempo, matt 

cresceu numa quinta e no seio de uma família ligada à 

agricultura e à carne. interessava-se por cozinha e, já que 

a escola não o encantava, decidiu, aos 15 anos, iniciar a sua 

aprendizagem no La Belle Helene, onde absorveu o primor 

da culinária francesa, ainda hoje um dos pilares da sua 

abordagem concomitantemente com um profundo respei-

to pelo tempo dos alimentos. «Acredito que a sazonalidade 

é um dos ingredientes mais importantes para se obter um 

menu saboroso, equilibrado e de alta qualidade», entende 

o chef australiano.

voltando ao La Belle Helene, foi lá que o destino lhe 

deu a conhecer Peter sullivan, seu parceiro de negócios 

já lá vão mais de 20 anos e com quem detém hoje o gru-

po morsul. em 1991, a dupla aventurou-se no seu primeiro 

restaurante, o The Paddington inn Bistro, ao qual se segui-

ram moran’s restaurant and Café (1995) e o célebre Aria 

(1999). um dos mais distintos e premiados restaurantes da 

5.30 am. matt moran’s day begins, in the knowledge that 

he will only get back home at around midnight, seeing 

as he has several projects to manage and so many other 

errands. But it wasn’t always that way... stepping back in 

time, matt grew up on a farm and in a family involved in 

farming and meat. He was fascinated with cooking and, 

because he wasn’t a fan of school, he decided, at the age of 

15, to begin an apprenticeship at La Belle Helene, where he 

soaked up the art of French cuisine, to this day one of the 

pillars of his approach together with a deep respect for the 

seasons of food. «i believe that seasonality is an important 

basis for menu production and one of the most significant 

ingredients in achieving a flavoursome, balanced and pre-

mium quality menu», the Australian chef explains.

returning to La Belle Helene, it was here that fate brou-

ght him into contact with Peter sullivan, his business par-

tner for more than 20 years and with whom he now owns 

the morsul group. in 1991, the duo made the leap to owning 

their first restaurant, The Paddington inn Bistro, which 

was followed by moran’s restaurant and Café (1995) and 

by the famous Aria (1999). One of sydney’s most unique 

cidade australiana, o Aria tem uma vista magnífica para 

a ópera de sydney, cujo serviço de catering é atualmen-

te exclusivo da Aria Catering, empresa criada pela dupla  

moran / sullivan com o propósito de servir iguarias nos  

mais variados locais e eventos nas cidades de sydney e  

Brisbane. Foi precisamente em Brisbane que matt e  

Peter inauguraram, em 2009, um  

segundo Aria e, em 2012, o  

riverbar & Kitchen, ano em que 

também abriram as portas do 

Chiswick, em Woollahra, e em que 

matt foi eleito «Chef do Ano» pela 

revista gQ.

Assumidamente focado nos 

seus restaurantes, matt encontra 

tempo para ir à quinta da família em green Hills, participar 

em vários programas de televisão, ser chef consultor 

da singapore Airlines, embaixador da gastronomia e do  

vinho australianos além-fronteiras e, ainda, para se de-

dicar à escrita. Os três livros que tem publicados refletem 

o prazer que lhe dá cozinhar no conforto do lar, embora  

reconheça viajar regularmente para provar novas criações 

e eleja Nova iorque, Londres e Paris como os seus destinos  

gastronómicos favoritos.

and award winning restaurants, the Aria boasts a magni-

ficent view overlooking the Opera House, which enjoys the 

exclusive catering services of Aria Catering, a company 

created by the moran / sullivan duo, with the aim of ser-

ving culinary delights at the most varied of venues and 

events in the cities of sydney and Brisbane. it was preci-

sely in Brisbane that matt and 

Peter opened a second Aria in 

2009 and in 2012, the riverbar & 

Kitchen, the same year in which 

they also opened the Chiswick, 

in Woollahra, and in which matt 

was voted «Chef of the Year» by 

GQ magazine.

Clearly committed to his res-

taurants, matt finds time to visit the family farm in green 

Hills, to take part in various television programmes, to be 

the consultant chef for singapore Airlines, to be an ambas-

sador for Australian food and wine abroad and, also, to de-

dicate himself to writing. The three books he has published 

reflect the pleasure cooking gives him in the comfort of 

home, although he admits to travelling regularly to sample 

new creations and lists New York, London and Paris as his 

favourite culinary destinations.

«Acredito que a sazonalidade 
é um dos ingredientes mais 
importantes» \\ «I believe 

that seasonality is one of the 
most significant ingredients»



devagar se descobre um Alentejo de vastas planícies 

douradas e casas caiadas de branco... tesouros como a 

Herdade do esporão, em reguengos de monsaraz, emer-

gem porém de uma paisagem desenhada pela vinha que 

dá origem a alguns dos mais afamados vinhos da região. 

são 1830 hectares de terra e de um terroir singular – dos 

quais 450 são vinha e 80 olival –, cuja história se escreve 

desde 1267 e que hoje leva o nome de Portugal a mais de 50 

países em todo o mundo.

slowly, an Alentejo of vast golden plains and whitewa-

shed houses reveals itself...treasures, such as the Herdade 

do esporão, in reguengos de monsaraz, rise up, however, 

out of a landscape shaped by the vineyard that gives rise 

to some of the region’s most celebrated wines. Compri-

sing some 1830 hectares of land and a unique terroir – of  

which 450 hectares are planted with vines and 80 with  

olive trees –, its history dates back to 1267, and today it takes  

Chegámos ao esporão num dos célebres dias de colheita. 

«Onde andam a vindimar?», pergunta António roquette, 

gestor do enoturismo da Herdade do esporão, a quem con-

nosco se cruza nos meandros da propriedade. 

seguindo as pistas e abrandando o carro para se ouvir o 

tagarelar de quem apanha as castas, lá encontrámos um 

conjunto de 70 vindimadores de tesoura em punho. Quem 

lidera o grupo, maioritariamente feminino, é Olinda, uma 

senhora da terra ensombrada pelo chapéu e pelo lenço 

the name of Portugal to more than 50 countries around  

the world.

We arrive at esporão on one of its famous harvest days. 

«Where are they harvesting?», says António roquette, 

Herdade do esporão’s wine tourism manager, when we 

cross paths in the maze of the property. Following the 

tracks and slowing the car down to hear the chattering 

of grape pickers, we find a group of 70 harvesters, armed 

with secateurs. The group, made up of women for the most 
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herdade do 
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40 Anos Devotos ao Alentejo 
40 Years Devoted to the Alentejo
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que lhe ocultam parte da cara. «As mulheres têm mais ge-

nica», explica Olinda, encarregue de controlar o rumo e a 

produtividade dos pares que vindimam com base em fitas 

de várias cores.

da colheita – que no esporão é parte manual, parte 

mecânica –, seguimos para a adega, onde nos aguardava 

o enólogo david Baverstock. Contornando cubas e au-

tomatismos, percorremos as três adegas da propriedade 

que palpitam ao ritmo da vindima: a de tintos, a de bran-

cos e a adega dos lagares (destinada aos vinhos mais ex-

clusivos). descemos depois às caves subterrâneas, onde  

os melhores néctares repousam em 1800 barricas de  

part, is led by Olinda, a local lady hidden under the shade 

of her hat and scarf covering part of her face. «The women 

have more energy,» Olinda explains, who is responsible for 

controlling the direction and productivity of the harvesting 

pairs, using a system of coloured ribbons.

From the harvest – which involves handpicking and 

mechanical picking at esporão –, we make our way to 

the winery, where oenologist david Baverstock awaits us. 

Passing vats and various mechanisms, we make our way 

through the property’s three wineries, which buzz to the 

rhythm of the harvest: the red wine winery, the white wine 
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carvalho, havendo ainda tempo de vislumbrar a garrafei-

ra da casa, revestida pelas mais preciosas colheitas desde 

1985. É então que passamos ao restaurante para a dita pro-

va, ou chamemos-lhe antes uma experiência enogastro-

nómica da autoria do chef miguel vaz assente na riqueza 

da cozinha alentejana e re- 

gada a vinhos tão emble-

máticos como o esporão 

reserva.

embora tenhamos che-

gado ao esporão com o 

propósito das vindimas, 

as valências do projeto 

iniciado por José roquette 

em 1973 são tantas e tão 

diversas que facilmente 

nos dispersamos. Por entre um enoturismo renovado em 

2012 integrado na rota mundial dos vinhos e por onde 

passam milhares de visitantes por ano (sobretudo portu- 

gueses e brasileiros), a produção de azeites líderes no  

segmento premium, a riqueza do núcleo histórico e do 

complexo arqueológico dos Perdigões, a criação de um 

campo ampelográfico e um assumido comprometimento 

com a sustentabilidade e a biodiversidade, o esporão nasce 

de um ambicioso projeto que acaba de celebrar 40 anos tão 

ricos em valores como em sabores.

winery and the lagares (old wine press) winery (designed 

for the most exclusive wines).

We then head down to the underground cellars, where 

the finest wines rest in 1800 oak casks, before taking time 

to look at the bottle cellar, lined with some of the most pre-

cious vintages since 1985. At 

this juncture we make our way 

to the restaurant for a tasting 

session, or better put, a vino-

gastronomic experience crea-

ted by chef miguel vaz, based 

on the wealth of the Alentejo’s 

cuisine and washed down  

with wines as symbolic as  

Esporão Reserva.

Although we had come to 

esporão because of the harvest, the wonders of this pro-

ject started by José roquette in 1973 are so plentiful and 

so diverse that we easily get distracted. Comprising: a 

wine tourism facility renovated in 2012 and figuring on the 

World Wine Route, attracting thousands of visitors each 

year (especially Portuguese and Brazilian); the production 

the leading olive oils within the premium segment; the im-

pressive historical centre and the Perdigões archaeological 

complex; the creation of an ampelographic field; and a cle-

ar commitment to sustainability and biodiversity, esporão 

has developed from an ambitious project, which has just 

celebrated 40 years as rich in values as in flavours. 

A Herdade do Esporão conta neste 
momento com mais de 194 castas
plantadas, 37 das quais em plena 

produção. \\ The Herdade do 
Esporão currently has more than 194 
planted grape varieties, 37 of which 

are in full production.
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Santuário dos Sentidos\\Sanctuary for the Senses

suPPercluB duBai
A cadeia supperclub estendeu-se recentemente ao du-

bai na demanda de revolucionar a noite do médio Oriente 

com um conceito sem precedentes na região. situado no 

luxuoso resort Jumeirah Zabeel saray, em Palm Jumeirah, 

este sumptuoso ícone da vida noturna foi pensado ao  

pormenor pelo gabinete holandês Concrete, que dividiu  

os seus 1200 m2 em seis áreas distintas de jantar e de  

entretenimento.

depois de percorrerem a passadeira vermelha que dá as 

boas-vindas ao supperclub dubai, os visitantes são con-

vidados a tomar um aperitivo no Bar Rouge. Ao sair da  

atmosfera rubra e percorrendo o Balcon Noir, é natural que 

a alvura da ampla Salle Neige ofusque um pouco ao início. 

The supperclub chain has recently expanded to dubai 

on its quest to revolutionise middle eastern evenings 

with an unprecedented concept for the region. Located 

in the Jumeirah Zabeel saray luxury resort, on the Palm  

Jumeirah, this sumptuous nightlife icon has been meti-

culously designed by dutch practice Concrete, which had 

divided its 1200 sqm into six different dining and enter-

tainment areas.

After walking down the red carpet welcoming you to the 

supperclub dubai, guests are invited to enjoy an aperitif in 

the Bar Rouge. Leaving the red atmosphere and heading 

through the Balcon Noir, it’s only natural that the white of 

lUXUry       style
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Com dois pisos de altura e chão revestido a mármore 

carrara, esta admirável sala de jantar prolonga-se por um 

terraço ao ar livre. Contudo, os hóspedes podem antes  

escolher juntar-se ao chef dominic robinson numa das 

duas Chef’s tables ou optar pela dourada Salle d’Or para 

um convívio mais reservado.

Além dos mais requintados sabores da ementa, no  

supperclub dubai, os visitantes são igualmente surpre-

endidos pelos jogos de luzes, pela música ou por perfor-

mances artísticas coreografadas, mergulhando numa 

empolgante experiência noturna que compromete todos  

os sentidos.

the Salle Neige blinds you a little to begin with. two floors 

high and laid with carrara marble flooring, this stunning 

dining room extends out onto an open air terrace. despite 

this, guests can instead choose to join chef dominic  

robinson at one of the two chef’s tables, or opt for the gol-

den Salle d’Or for a more private experience.

in addition to the menu’s more sophisticated flavours, 

guests at the supperclub dubai are equally surprised by 

the lighting, by the music or by choreographed artistic per-

formances, immersing themselves in an exciting noctur-

nal experience that wakes all the senses.

A Breguet orgulha-se de ter criado o primeiro 

relógio de pulso digno de uma rainha, ou não ti-

vessem as suas peças encantado lendas femi-

ninas como a rainha marie-Antoinette ou a im-

peratriz Josephine. mas foi um relógio bracelete 

da rainha de Nápoles, Caroline Bonaparte, que 

inspirou esta magnífica coleção da marca suíça, 

intitulada Reine de Naples.

O mostrador oval deste modelo específico, em 

madrepérola natural, é envolvido por uma caixa 

em ouro rosa de 18 quilates debruada com 139 

diamantes, materializando o requinte feminino 

clássico numa peça de joalharia contemporânea.

Breguet prides itself on having created the first 

wristwatch worthy of a queen, with its pieces 

having enchanted legendary ladies such as 

Queen marie-Antoinette or empress Josephine. 

But it was the bracelet watch belonging to the 

Queen of Naples, Caroline Bonaparte, that ins-

pired this magnificent collection from the swiss 

brand, entitled Reine de Naples.

The oval dial of this specific model, in natural 

mother-of-pearl, is surrounded by an 18-ka-

rat pink gold case, trimmed with 139 diamonds, 

producing classic feminine refinement in a con-

temporary piece of jewellery.

Breguet

\\sixth sense
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Neste final de ano, o perfume Eau du Soir da sisley 

surge num novo frasco inspirado nas tradições pola-

cas, prestando homenagem aos tecidos e bordados 

da europa de Leste. Com reminiscências barrocas, 

o frasco de cristal em tons de esmeralda é decorado 

com folhas de acanto cinzeladas em ouro. uma edi-

ção única para os amantes da fragrância com notas 

florais e chipradas, limitada a dez mil unidades em 

todo o mundo e disponível apenas durante o período 

festivo que marca o final de 2013.

As the year ends, the perfume Eau du Soir from sis-

ley comes in a new flacon inspired by Polish tradi-

tions, paying tribute to the fabrics and embroidery 

of eastern europe. With baroque undertones, the cut 

crystal flacon in shades of emerald is decorated with 

chiselled gold acanthus leaves. A unique edition for 

fans of this fragrance with its floral and woody notes, 

this version is limited to ten thousand units around 

the world and only available during the festive period 

marking the end of 2013.  

sisLeY

Num sensual estilo punk, a coleção outono/inverno 

2013-14 da versace reflete as tendências do rock num 

conjunto de peças ousadas. donatella versace cha-

ma-lhe antes vunk – uma fusão entre a letra inicial 

da marca («v») e a palavra punk –, trazendo estilo 

e atitude para uma coleção dominada por silhuetas 

justas, peles, padrões axadrezados, acessórios ador-

nados com espinhos e tachas, correntes e cortes 

assimétricos. O preto é transversal a toda a coleção, 

havendo contudo também lugar para outras cores, 

como vermelho, roxo, branco e amarelo.

in a sensual punk style, the 2013/2014 autumn/

winter collection from versace reflects rock trends 

in a series of daring pieces. donatella versace pre-

fers to call them vunk – a fusion of the brands’ first 

letter («v») and the word punk –, bringing style and 

attitude to a collection dominated by tight lines, lea-

thers, chequered patterns, accessories adorned with 

spikes and tacks, chains and asymmetric cuts. Black 

features throughout the collection, while there is also 

room for other colours, such as red, purple, white  

and yellow.

VersaCe

A silhueta feminina das propostas Prefall 2013 da Louis 

vuitton evoca uma elegância sombria e um glamour 

solene que se traduzem numa delicadeza neo-aristo-

crática manifestada na escolha da renda presente nesta 

coleção. seja em estampado trompe l’œil, em jacquard 

ou em tweed, a renda reproduz o efeito de uma mantilha 

ou de um pequeno véu. Aliada a detalhes como fitas de 

veludo aplicadas nas orlas, golas em vison aparado que 

imita o veludo, penas e saltos decorados com strass cin-

zenta, a renda insinua-se dando um toque de mistério 

aos dias mais frios.

The female silhouette of the Prefall 2013 suggestions 

from Louis vuitton reveals a sombre elegance and a dig-

nified glamour that are translated into a neo-aristocratic 

delicateness shown in the choice of lace present in this 

collection. Whether in trompe l’oeil print, in jacquard or 

in tweed, the lace reproduces the effect of a mantilla or 

of a small veil. Combined with detailing such as velvet 

ribbons applied to the hems, collars in vison trim, which 

imitates velvet, feathers and heels decorated with grey 

strass, lace sneaks in, adding a touch of mystery to the 

coldest days.

Louis Vuitton

© LOUIS VUITTON / KOTO BOLOFO
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A nova coleção Íris da H. stern nasce de uma jornada 

criativa resgatadora de riquezas naturais provindas dos 

oceanos aliada à beleza poética de Íris, a mensageira 

dos deuses na mitologia grega. reinterpretando em 

joias a delicadeza da vida marinha, H. stern apresen-

ta nesta coleção brincos, anéis, pulseiras e pendentes 

que traduzem a beleza natural através de diferentes 

tons de ouro. também a simplicidade dos contornos, 

a suavidade dos movimentos, o subtil dégradé das co-

res e das texturas e o brilho das conchas e dos animais 

marinhos encontram expressão nesta compilação  

de H. stern.

The new Íris collection from H. stern comes from a cre-

ative journey, salvaging natural treasures from the oce-

ans, combined with the poetic beauty of Iris, the mes-

senger of the gods in greek mythology. reinterpreting 

the delicateness of marine life in jewels, H. stern pre-

sents earrings, rings, bracelets and pendants in this 

collection, reflecting natural beauty through different 

shades of gold. The simplicity of contours, the smooth-

ness of movements, the subtle dégradé of colours and 

textures, and the sheen of shells and sea creatures also 

find expression in this compilation from H. stern.

H. stern

reavivando a memória dos icónicos looks dos anos 60, 

a coleção outono/inverno 2013-14 da Paco rabanne 

destaca-se pela generosa utilização dos metalizados 

quer na roupa quer em acessórios como sapatos e 

carteiras. evocando o glamour e a elegância do bri-

lho numa altura do ano habitualmente subjugada aos 

tons soturnos, as propostas da estilista Lydia maurer, 

diretora criativa da marca desde 2011, gravitam em 

torno do preto, conjugado porém com cinzas e com 

tecidos e detalhes bem cintilantes que não passarão 

certamente despercebidos.

reviving the memory of iconic looks from the 60s, 

the 2013-2014 autumn/winter collection from Paco  

rabanne stands out for the generous use of metal, 

both in the clothing and in the accessories, such as 

shoes and bags. revealing the glamour and elegan-

ce of sparkle at a time of year usually subjugated to 

gloomy shades, the suggestions from designer Lydia 

maurer, creative director of the brand since 2011, gra-

vitate towards black, joined however by greys and  

sparkling fabrics and detailing, which are sure to get 

you noticed.

PaCo raBanne
LaCoste

Para o outono/inverno 2013-14 da Lacoste, Felipe 

Oliveira Batista decidiu explorar o petit piqué em 

todas as suas variações. estruturado e estrutu-

rante, o tecido ganha volumes arquitetónicos 

que emolduram as proporções de uma coleção 

que parece emergir de uma expedição polar 

imaginária. Como num deserto de gelo, as cores 

harmonizam-se entre brancos e tons neutros, 

os padrões buscam temas topográficos, mapas e 

icebergs, tendo as peças mais icónicas a pureza 

das temperaturas abaixo de zero.

For 2013-14 autumn/winter, Lacoste’s Felipe  

Oliveira Batista has decided to explore petit piqué 

in all its variations. structured and structuring, 

the fabric gains architectural volume framing the 

proportions of a collection that seems to emerge 

from an imaginary polar expedition. As if in an 

ice desert, the colours are harmonised between 

whites and neutral shades, the patterns look to 

topographic subjects, maps and icebergs, with 

the most iconic pieces boasting the pureness of 

below-zero temperatures.



david rosas
Tradição e Exclusividade

Tradition and Exclusiveness
PUb

lUXUry  style

de portas abertas desde junho de 2013, a nova loja XL da 

prestigiada marca david rosas, situada na mais sofisticada 

artéria comercial lisboeta – a Avenida da Liberdade – exala 

uma atmosfera única de requinte e exclusividade dedicada 

ao melhor da alta joalharia e relojoaria.

Projetado por Luísa rosas, o novo espaço (que arrecada 

o título do maior do país destinado à alta joalharia e relo-

joaria) estende-se por 700 m2 com áreas distintas para os 

universos feminino e masculino. Aliando uma atmosfera 

única e um serviço de excelência, a nova loja proporciona 

uma experiência singular aos amantes das mais valio-

sas marcas e peças, que começa desde o piso 0, com um  

espaço de 30 m2 unicamente destinado à Patek Philippe, 

Open since June 2013, the new XL store of prestigious 

brand david rosas, stood on one of Lisbon’s most sophisti-

cated shopping thoroughfares – the Avenida da Liberdade 

-, exudes a unique atmosphere of refinement and exclu-

siveness dedicated to the very best in fine jewellery and 

luxury watches.

designed by Luísa rosas, the new space (which takes 

the title of the largest in the country destined for jewel-

lery and watches) develops over 700 sqm, with different 

areas for women’s and men’s items. Combining a unique 

atmosphere with exceptional service, the new store provi-

des a singular experience to fans of the most valuable of 

brands and pieces, which begins on the ground floor, with a  

e se estende por mais dois pisos que reservam outras  

surpresas, entre as quais, bar, lounge e exposições.

de relógios a joias, passando por acessórios, telemóveis 

de luxo e caixas para relógios, é certo que este nobre espa-

ço concentra em si o melhor do apaixonante universo da 

alta joalharia e relojoaria em pleno coração de Lisboa.

30-sqm space dedicated solely to Patek Philippe, before 

heading up to two further floors, which have other surpri-

ses in store, including a bar, lounge and exhibitions.

From watches to jewellery, as well as accessories, luxury 

mobile phones and cases for watches, this grand space 

surely contains the best of the alluring world of fine jewel-

lery and luxury watches, right in the heart of Lisbon.

www.davidrosas.com
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nadir tati
«África está sempre presente nas minhas 

coleções» \\ «Africa is always 
present in my collections»

teXto teXt aNdreia barros Ferreira \\ FotoGraFia PHotoGraPHy maNUel teiXeira

lUXUry       style
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estudou História e geografia, foi professora e especiali- 

zou-se em sociologia Criminal até que abandonou tudo 

para se dedicar exclusivamente à moda. Hoje, Nadir tati é 

provavelmente a maior estilista angolana, tendo já vestido 

a Primeira-dama de Angola, Ana Paula dos santos, e vis-

to criações suas desfilarem na passadeira dos Óscares, em 

Hollywood, estados unidos da América. As suas raízes an-

golanas e africanas estão sempre presentes nas suas cole-

ções sofisticadas e glamorosas.

Como começou a sua ligação ao mundo da moda? 

A moda começa muito cedo desde os tempos da pri- 

mária, em que na brincadeira organizávamos desfiles e 

brincávamos na maianga, e mais tarde em Cape town. 

Ainda no Cabo estive ligada a uma agência e aí começa o 

trabalho mais sério como modelo e, mais tarde no méxico, 

como estilista. 

De que forma e como é que o México se reflete no  

seu trabalho?

vivi em vários países do mundo e o méxico foi o país 

que mais influência teve na minha carreira da moda e na 

criminologia pela diversidade geográfica e pela história  

do próprio país. Os estilistas nacionais trabalham muito 

she studied history and geography, was a teacher and 

was specialised in Criminal sociology until she left this all 

behind to dedicate herself entirely to fashion. today Nadir 

tati is probably Angola’s greatest fashion designer, and has 

already dressed Angola’s First Lady, Ana Paula dos santos, 

and seen her creations on the red carpet at the Oscars, in 

Hollywood, united states of America. Her Angolan and 

African routes are always present in her sophisticated and 

glamorous collections.

how did your involvement with the world of fashion begin?

Fashion began very early on, from my time at primary 

school, when we would play at organising fashion shows 

and we would play in maianga, and later on in Cape town. 

While in the Cape i worked with an agency and there i 

began more serious work as a model and later in mexico, 

as a fashion designer.

how is mexico reflected in your work?

i have lived in several countries around the world and 

mexico was the country that has had the greatest influ-

ence on my career in fashion and in criminology, thanks 

to the geographic diversity and the history of the country. 

mexican fashion designers work in a very organised 

«A África do Sul continua a 
ocupar um lugar privilegiado 
no meu coração. Quase todas 

as minhas coleções foram 
criadas em Cape Town»

\\ «South Africa still holds 
an important place in my 

heart. Almost all of my 
collections have been created 

in Cape Town»

organizadamente e com o apoio das mais variadas ins-

tituições têm conquistado lugares de destaque na moda 

internacional, contribuindo para o desenvolvimento da 

indústria têxtil no méxico. eu tive a honra de acompanhar 

e participar em alguns eventos como o Cancun Fashion, 

na cidade de Cancun, onde a experiência e a qualidade de 

trabalho apresentado pelos estilistas foi impressionante. Já 

nessa altura, a minha linha africana foi o ponto mais alto do 

desfile por ter sido diferente e os média fizeram referência 

a África e ao meu trabalho como sendo único. A partir  

daí lancei a minha linha e as minhas propostas têm sido 

sempre no contexto de África para o mundo e para o futuro.  

É angolana, tem raízes em várias províncias de Angola. 

Estas raízes notam-se, de alguma forma, no trabalho  

que desenvolve?

sou defensora da cultura angolana e africana. tenho 

família em Cabinda e na província do Huambo. sou curio-

sa e graças a deus venho de uma 

família em que as minhas avós, os 

meus primos e tios têm sempre 

algo a dizer e ajudam e participam 

de uma forma ou de outra no meu 

trabalho. dependendo do tipo de 

coleção e do objetivo a alcançar, 

África está sempre presente. Os 

tecidos da gama de luxo da vlisco 

são os que mais me fascinam. 

Como embaixadora desta marca  

em Angola, as estampas são  

escolhidas ao detalhe, resultando 

numa combinação elegante e com 

muito glamour.

Antes de regressar definitivamente a Angola, viveu em 

países tão díspares como os Estados Unidos, Alemanha, 

Portugal e China. Andava em busca de alguma coisa?

depois de ter terminado o ensino médio, parti para Cape 

town na África do sul e enquanto estudava conheci o meu 

marido e para nós as viagens eram muito interessantes, ele 

por razões profissionais e eu para melhorar a minha vida 

académica e conhecer o mundo, o que me dá hoje uma 

melhor visão dentro dos trabalhos que faço e o profissio-

nalismo que tento implantar no meu grupo de trabalho. A 

disciplina, a perseverança e a nossa força de vontade são 

fatores extremamente importantes para o sucesso e isso 

não se aprende só na universidade! É preciso viver e tra-

balhar com as pessoas que de facto têm outra visão do 

mundo, como foi o caso dos estados unidos, da Alemanha 

e China. A África do sul é outro exemplo de luta e de su-

cesso. Líderes como Nelson mandela fizeram de mim uma 

mulher diferente. Na universidade em Cape town ele era a  

manner and, with the support from the most varied of 

institutions, have achieved renown in the international 

fashion scene, contributing to the development of the tex-

tile industry in mexico. i had the honour of accompanying 

and taking part in some events, such as Cancun Fashion, 

in the city of Cancun, where the experience and the qual-

ity of the work presented by the fashion designers was 

impressive. At this time, my African range was the high 

point of the show, because it was different and the media 

reported on Africa and about my work being unique. From 

this i launched my range and my clothes have always been 

in the context of Africa for the world and for the future.

You are angolan, and have roots in many of angola’s 

provinces. Can these roots be seen at all in your work?

i am a defender of Angolan and African culture. i have 

family in Cabinda and in the province of Humabo. i am 

curious and thank god, i come from a family in which 

my grandmothers, my cous-

ins and my uncles always have 

something to say and help and 

take part in my work in one way 

or another. depending on the 

type of collection and on the 

goal to be achieved, Africa is 

always is present. The fabrics in 

the luxury range by vlisco fasci-

nate me the most. As an ambas-

sador for the brand in Angola, 

the prints are carefully chosen, 

resulting in an elegant and very 

glamorous collection.

Before returning definitively 

to angola, you lived in countries as varied as the usa,  

Germany, portugal and China. Were you looking for  

something?

When i finished secondary education, i left for Cape 

town in south Africa and while i was studying i met my 

husband and travel was very interesting for us; him for 

professional reasons and me to improve my academic cre-

dentials and to see the world. today, this gives me a better 

vision of the work i do and the professionalism that i have 

to instil in my work group. discipline, perseverance and 

strength of will are extremely important factors in suc-

cess and this is something you can’t just learn at univer-

sity! You need to live and work with people who really do 

have a different vision of the world, as was the case in the 

united states, germany and China. south Africa is another 

example of struggle and success. Leaders such as Nelson 

mandela have made a different woman of me. At universi-

ty in Cape town he was a source of inspiration for all black 
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durante esta longa jornada tive a honra de conhecer e 

vestir muitas pessoas interessantes com destaque para a 

Primeira-dama de Angola, Ana Paula dos santos, a atriz 

rachel mwanza para os Óscares em Hollywood e para 

o Festival internacional de Cinema no Canadá, muitas  

figuras públicas desde cantores, atores de cinema,  

ministros e diplomatas. 

Quais são as suas ambições? 

eu sou a diva da moda de Angola por dois anos conse-

cutivos e sou a Criadora do Ano de 2010, 2011 e 2012. estes 

prémios são um forte reconhecimento do meu país ao meu 

trabalho e a minha contribuição na divulgação da moda e 

da cultura Angolana e Africana no mundo. 

gostaria de poder continuar a trabalhar na divulgação 

da marca Nadir tati que já é uma grande referência naci- 

onal e torná-la mais industrial, juntando a esta linha  

projetos de interiores e imobiliário.

dos santos, the actress rachel mwanza for the Oscars in 

Hollywood and for the international Film Festival in Canada, 

many public figures from singers, film actors, ministers 

and diplomats.

What ambitions do you have?

i have been the ‘Fashion diva of Angola’ for two years 

running and i am designer of the Year for 2010, 2011 and 

2012. These awards are major recognition from my country 

for my work and my contribution to promoting Angolan 

and African fashion and culture throughout the world.

i would like to be able to continue to work on promoting 

the Nadir tati label, which is already renowned in Angola, 

and make it more industrial, adding interior and real estate 

projects to this range. 

fonte de inspiração para todos os estudantes negros.  

sentíamos isso todos os dias e a África do sul continua a 

ocupar um lugar privilegiado no meu coração. Quase todas 

as minhas coleções foram criadas em Cape town.

O que é que todas estas experiências trouxeram para as 

suas criações?

tudo! depois de terminar uma coleção olho atentamen-

te os vídeos e as fotografias e vejo um trabalho de arte  

africana ao mesmo tempo que vejo as pessoas que me  

serviram de incentivo, as figuras de destaque na minha 

vida e ao mesmo tempo sinto que a partir da coleção eu 

tenho a minha história para contar. uma história que mui-

tos desenhadores e criadores internacionais querem saber. 

A história que foi vivida e não contada! A história da minha 

Angola. ver o meu trabalho com a Primeira-dama de  

Angola na tomada de posse do Presidente José eduardo 

dos santos foi o ponto mais alto da minha carreira. 

Como caracterizaria as suas 

criações?

eu sou uma designer angolana 

e africana que viveu muitos anos 

no exterior do país. de alguma 

forma fui influenciada por todo 

um processo de globalização.  

trabalho diariamente no meu 

ateliê onde recebo desde crianças 

a noivas. A marca Nadir tati re-

presenta toda uma linha africana 

sofisticada e glamorosa. A mulher, 

ou o homem, que veste Nadir tati 

é alguém que acredita no futuro 

das roupas africanas e na valo-

rização da nossa identidade. Nos 

padrões dos tecidos encontramos a história que represen-

ta cada país e a sua trajetória até hoje. Acredito que este foi 

um dos fatores mais importantes quando comecei a criar. 

gosto sempre de ter uma boa história para contar.     

Em que desfiles já participou e quem já vestiu?

tenho participações internacionais com destaque para 

os estados unidos e a europa. Os desfiles nacionais são 

sempre uma mais-valia dentro do meu calendário, pois 

ajudam-me a conhecer melhor os hábitos e costumes do 

meu país e acima de tudo servem de incentivo para outros 

criadores nacionais seguirem o mesmo caminho. Angola 

Fashion Week, moda Luanda, Huíla Fashion, moda Ca-

binda, Cancun no méxico, macau, Coreia do sul, espanha,  

moçambique, togo, euA e mercedes-Benz Fashion Week, 

em Berlim. 

students. We felt this every day and south Africa still holds 

an important place in my heart. Almost all of my collec-

tions have been created in Cape town.

What have all these experiences brought to your creations?

everything! After finishing a collection, i look carefully 

at the videos and photographs and i see a work of African 

art at the same time as i see the people who have 

encouraged me, the important figures in my life and at the 

same time i feel that i have my story to tell through my 

collection. A story that many international designers and 

creators would like to know. The story that was lived and 

not told! The story of my Angola. seeing my work on the 

Angolan First Lady at the swearing-in of President José 

eduardo dos santos was the high point of my career.

how would you describe your creations?

i am an Angolan and African designer, who has lived 

for many years away from the 

country. in a way i have been in-

fluenced by an entire process of 

globalisation. every day i work 

in my studio where i welcome 

anyone from children to brides. 

The Nadir tati label represents an 

entire glamorous and sophisti-

cated African range. The woman 

or the man who wears Nadir 

tati is someone who believes 

in the future of African clothing 

and in valuing our identity. 

The story that represents each 

country and their path to today 

can be found in the patterns in the 

fabrics. i believe that this was one 

of the most important factors when i began designing. i al-

ways like to have a good story to tell.

Which fashion shows have you taken part in and who 

have you dressed?

i have taken part in shows abroad and in particular in the 

united states and in europe. Angolan fashion shows are 

always a bonus within my agenda, as they help me to better 

understand the habits and customs of my country and 

above all serve as incentive for other national design-

ers to follow the same path. Angola Fashion Week, moda 

Luanda, Huíla Fashion, moda Cabinda, Cancun in mexico, 

macau, south Korea, spain, mozambique, togo, usA and 

mercedes-Benz Fashion Week in Berlin.

Throughout this long journey i have had the honour of 

meeting and dressing many interesting people, highlights 

among which include the First Lady of Angola, Ana Paula 

© direitos reserVados © direitos reserVados

«Ver o meu trabalho com a 
Primeira-Dama de Angola 

na tomada de posse do 
Presidente José Eduardo 

dos Santos foi o ponto mais 
alto da minha carreira»\\  
«Seeing my work on the 
Angolan First Lady at the 

swearing-in of President José 
Eduardo dos Santos was the 

high point of my career»
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um prolongamento da paixão que ralph Lauren nutre por 

carros e por velocidade, o novo perfume Polo Red encarna 

o vermelho com todo o poder, a sedução e a adrenalina que 

lhe são intrínsecas. esta ardente fragrância encerra em 

si notas de açafrão vermelho – a especiaria mais cara do 

mundo por peso, igualmente conhecida pelas suas pro-

priedades afrodisíacas –, toranja vermelha fresca e madei-

ra vermelha. Polo Red surge num frasco vermelho opaco, 

cujo design foi inspirado na coleção de carros de ralph 

Lauren, uma das mais prestigiadas coleções de carros de 

luxo do mundo.

raLPH Lauren

An extension of the passion ralph Lauren nurtures for cars 

and for speed, the new perfume Polo Red embodies red in 

all of the power, seduction and adrenalin intrinsic to it. This 

fiery fragrance contains notes of red saffron – the world’s 

most expensive spice by weight, also known for its aphro-

disiac properties –, fresh red grapefruit and redwood. Polo 

Red comes in an opaque red flacon, the design of which 

was inspired by ralph Lauren’s car collection, one of the 

most prestigious luxury car collections in the world. 

\\quintessence

Classificado pela rolex como o mais prestigiado e exclusivo 

da coleção Oyster, o Oyster Perpetual DAY-DATE é uni-

camente produzido em platina 950 ou em ouro (amarelo, 

branco ou everose) de 18 quilates.

Contemplando um calendário instantâneo que indica a 

data e o dia da semana por extenso (disponível em 26  

idiomas), esta nobre peça é equipada com o calibre 3155 

com a certificação oficial de Cronómetro suíço (COsC), 

tendo a sua impermeabilidade garantida até 100 metros.

A escolha é possível entre diferentes tipos de mostradores 

e pulseiras, podendo a luneta ser canelada, arredondada 

ou cravejada das mais belas pedras preciosas.

Classified by rolex as the most prestigious and exclusi-

ve watch in the Oyster collection, the Oyster Perpetual  

DAY-DATE is only made in 950 platinum or in 18-karat gold 

(yellow, white or everose).

Featuring an instant calendar, which shows the date  

and day of the week in full (available in 26 languages),  

this premium piece is fitted with the 3155 calibre with 

certification from the Official swiss Chronometer testing  

institute (COsC), while it is guaranteed waterproof to a 

depth of 100 metres.

You can choose between different styles of dials and  

bracelets, while the bezel can be ribbed, rounded or stud-

ded with the most beautiful of precious stones.

roLeX
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Produzido segundo a receita original da Beefeater, 

refinada na década de 1860 pelo fundador da  

marca, James Burrough, Burrough’s Reserve é um 

gin artesanal destilado manualmente através de 

um pequeno alambique de cobre do século XiX,  

repousando posteriormente em barris de carva-

lho de Jean de Lillet.

individualmente rotulado com o número do lote 

e da garrafa, recomenda-se que este néctar ouro 

pálido seja degustado em estado puro, dando 

oportunidade para que os seus aromas cítri-

cos e de zimbro evoluam, culminando num final  

suavemente apimentado.

Produced according to the Beefeater original re-

cipe, refined in the decade of the 1860s by the 

founder of the brand, James Burrough, Burrough’s  

Reserve is a gin hand distilled using a small copper 

still dating from the 19th century, before resting in 

Jean de Lillet oak casks.

individually labelled with the batch and bottle 

number, this pale gold liquid should be enjoyed in 

its pure state, giving its citric and juniper aromas 

the chance to evolve, culminating in a slightly  

peppery finish. 

LongCHaMP

Herdeira do jogo gráfico de cintas verticais e hori-

zontais que caracteriza a coleção 3D para senhora 

da Longchamp, a nova 3D para homem foi con-

cebida a pensar nos cavalheiros citadinos defi- 

nidores de tendências. Na sua versão masculina, 

este modelo contemporâneo com um toque vinta-

ge surge reinterpretado na forma de uma elegante 

mala e de um porta-documentos em pele de be-

zerro. Ambos os acessórios contemplam uma alça 

de ombro removível e uma etiqueta para colocar 

a morada, estando disponíveis em tons terra,  

cognac ou preto.

Heir to the graphic design of vertical and hori-

zontal straps that characterises the 3D women’s 

collection from Longchamp, the new 3D for men 

has been designed with trendsetting city gents 

in mind. in its male version, this contemporary 

model with a vintage touch is reinterpreted in the 

form of an elegant bag and a document-holder in 

calf skin. Both accessories feature a removable 

shoulder strap and address label, and are availa-

ble in black, cognac and earth.

BeeFeater 

É em torno de uma paleta de cinzentos alusiva ao 

nevoeiro londrino que se desenrolam as propostas 

masculinas da Boss para o outono/inverno 2013-

-14. Numa homenagem ao intemporal sentido de 

estilo que se respira na capital britânica – desde  

savile row a Baker street –, as propostas da Boss 

ressuscitam a caxemira, a flanela, o colarinho  

Piccadilly e as botas estilo Chelsea, mas também 

os botões forrados a veludo e as lapelas de seda. 

eis uma coleção que funde a elegância tradicio-

nal inglesa com o Brit chic num conjunto de looks  

sofisticados tanto de businesswear como de  

eveningwear.

The men’s collection for autumn/winter 2013-

2014 develops from a palette of greys alluding to 

London’s foggy skies. in a tribute to the timeless 

sense of style that can be felt in the British capital – 

from savile row to Baker street –, the suggestions 

from Boss breathe life back into cashmere, flannel, 

the Piccadilly collar and Chelsea boots, at the same 

time as velvet lined buttons and silk lapels. This is 

a collection that blends tradition english elegance 

with Brit Chic in a series of sophisticated looks for 

businesswear and eveningwear. 

Boss
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volvo concePt 
couPé 

teXto teXt estela ataíde \\ FotoGraFia PHotoGraPHy VolVo car GroUP

Confiança Elegante \\ Elegant Confidence

lUXUry       style

remetendo para o contemporâneo design escandina-

vo e recuperando elementos do passado que lembram o 

icónico P1800, o novo Volvo Concept Coupé é o primeiro 

de três protótipos que demonstram as possibilidades de 

design da plataforma scalable Product Architecture (sPA).

equipado com um sistema híbrido plug-in que tem por 

base um motor drive-e, o Volvo Concept Coupé está longe 

de ser um mero automóvel futurista, tendo sido desenhado 

por Thomas ingenlath, vice-presidente sénior de design, 

com o propósito de demonstrar as capacidades da nova 

arquitetura volvo e oferecer um vislumbre de como será a 

próxima geração de modelos da marca, nomeadamente o 

XC90, com lançamento agendado para 2014.

using contemporary scandinavian design and recove-

ring elements from the past that bring to mind the iconic 

P1800, the new Volvo Concept Coupé is the first of three 

prototypes that demonstrate the design possibilities of the 

scalable Product Architecture (sPA) platform.

Fitted with a plug-in hybrid system, which has a drive-

-e engine as its base, the Volvo Concept Coupé is far from 

being nothing more than a futurist motor vehicle. it has 

been designed by Thomas ingenlath, senior vice president 

for design, with the aim of demonstrating the possibilities 

of the new volvo architecture and of offering a glimpse of 

what the next generation of models from the brand will 

look like, and in particular the XC90, which is due to be 

launched in 2014.
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lexus lf-nx
teXto teXt caroliNa XaVier e soUsa \\ FotoGraFia PHotoGraPHy leXUs

Crossover Revolucionário \\ Revolutionary Crossover

lUXUry       style

Apresentado em setembro no salão Automóvel de 

Frankfurt, o LF-NX da Lexus é o protótipo de um suv 

(Sport Utility Vehicle) compacto que se distingue pelas 

suas linhas vincadamente angulares.

Pintado em cinza metalizado escovado para que pareça 

esculpido a partir de uma única peça de metal sólido, este 

crossover médio é alimentado por uma nova versão do 

Presented in september at the Frankfurt motor show, 

the LF-NX from Lexus is a compact suv (sport utility 

vehicle) prototype, which stands out for its distinctly  

angular lines.

Painted in brush metal grey, so that it appears as if 

sculpted from a single piece of solid metal, this medium 

crossover is fuelled by a new version of the Lexus Hybrid 

sistema híbrido Lexus Hybrid Drive adaptado à perfor-

mance de um suv. A parte dianteira é dominada por uma 

marcante interpretação da grelha característica da marca 

e os cantos têm faróis Led estreitos e pontiagudos que 

acentuam o ar feroz do LF-NX.

Os controlos do veículo são comandados pelo enorme 

ecrã táctil que domina o seu interior, por sua vez estofado 

em couro preto e amarelo e iluminado em tons de azul.

Drive system, adapted to the performance of a suv. The 

front part is dominated by a striking interpretation of the 

manufacturer’s characteristic grille, while the corners fea-

ture narrow, pointed Led headlights, which accentuate the 

fierce looks of the LF-FX. The vehicle is controlled via the 

huge touch screen that dominates its interior, for its part 

upholstered in black and yellow leather and lit in blue hues.
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Benetti ocean 
Paradise 

Exclusividade à Medida
Made-to-measure Exclusivity

teXto teXt estela ataíde \\ FotoGraFia  PHotoGraPHy  beNetti

Pensado ao pormenor para responder às exigências do 

seu proprietário, um jovem empresário de singapura, o  

elegante Ocean Paradise comprova a capacidade da  

Benetti de adaptar os seus barcos às demandas de cada 

cliente, personalizando-os até ao mais ínfimo detalhe.

Apostando em soluções arquitetónicas e de decoração 

inovadoras, o estaleiro concebeu um iate exclusivo, no qual 

o sistema de domótica Best (Benetti Exclusive Sea Tech-

nology) coordena aspetos distintivos como o elaborado 

plano de iluminação e onde a combinação de materiais 

transparentes e opacos cria ambientes únicos. 

enfatizando sempre o contacto com o mar, este iate de 

decoração minimalista recebe os seus convidados em 

quatro cabines no convés inferior, todas com amplas vistas 

para o oceano, enquanto a sofisticada suite do proprietário 

ocupa uma extensa área do convés principal.

meticulously designed to meet the requirements of its 

owner, a young businessman from singapore, the elegant 

Ocean Paradise showcases Benetti’s ability to adapt its 

boats to the demands of each client, customising them 

down to the smallest of details.

Focusing on innovative architectural and interior de-

sign solutions, the shipbuilder has designed an exclusive 

yacht, in which the Best (Benetti Exclusive Sea Technol-

ogy) home automation system coordinates different as-

pects, such as the elaborate lighting plan, and where the 

combination of transparent and opaque materials creates  

unique environments.

ever emphasising the connection with the sea, this ya-

cht, with its minimalist décor, accommodates its guests in 

four cabins on the lower deck, each with ample views out 

to the ocean, while the sophisticated owner’s suite takes 

up an expansive area of the main deck.
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Conforto nas Nuvens \\ Comfort in the Clouds

BomBardier 
challenger 350

teXto teXt caroliNa XaVier e soUsa \\ FotoGraFia PHotoGraPHy bombardier

lUXUry       style
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A família Challenger da Bombardier contará bre-

vemente com um novo membro, o 350, cujo design e  

tecnologia tiveram por base o feedback dos atuais clien-

tes Challenger. Com as primeiras entregas previstas 

para 2014, o novo super midsize tem, segundo a empresa  

sediada no Canadá, a cabine mais espaçosa da sua ca-

tegoria. esta foi pensada para favorecer a entrada de  

luz natural e a tranquilidade durante o voo, distinguindo-

-se ainda pelo seu piso plano, acabamentos em pele e 

madeira, copa modular e um completo e intuitivo sistema 

de controlo a bordo.

A performance melhorada pela eficiência dos dois 

motores Honeywell HTF7350 e a adição de winglets in-

clinados vem permitir ao Challenger 350 transportar 

oito passageiros a uma distância de 3200 nm (5926 km). 

O cockpit, equipado com a aviónica Rockwell Collins  

Pro Line 21 Advanced, inclui, entre outros, visão sinté- 

tica, sistema duplo de referência inercial e radar  

meteorológico multiscan.

«O Challenger 350 elevará a nossa família Challenger 

para um novo patamar», afirma steve ridolfi, presidente 

da Bombardier, entusiasmado com o novo jato executivo 

apresentado no passado mês de maio, em genebra, em 

parceria com a companhia de aviação privada NetJets.

The Challenger family from Bombardier will soon fea-

ture a new member, the 350, the design and technology 

of which have been based on the feedback from current 

Challenger customers. With the first deliveries planned for 

2014, according to the company based in Canada the new 

‘super midsize’ has the most spacious cabin in its category. 

The cabin has been designed to favour the entry of natu-

ral light and peace and quiet during the flight. Other cabin 

highlights include its flat floor, leather and wood finishing, 

modular galley and a complete and intuitive on-board 

control system.

The performance improved by the efficiency of the two 

Honeywell HTF7350 engines and the addition of sloped 

winglets allow the Challenger 350 to transport eight pas-

sengers a distance of 3200 nm (5926 km). The cockpit, 

equipped with Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced avi-

onics, includes, amongst other things, synthetic vision, dual 

inertial reference systems and multiscan weather radar.

«The Challenger 350 jet will take our existing Challenger 

family to new heights», says steve ridolfi, Bombardier’s 

president, excited about the new executive jet unveiled 

last may in geneve, in partnership with private aviation 

company NetJets. 
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Among the nine european tourism «Oscars» won by  

Portugal at the World travel Awards 2013, three concern 

Portuguese golf. The country has been considered europe’s 

leading golf destination, Hotel Quinta do Lago europe’s 

best golf resort and the Hilton vilamoura Portugal’s best 

golf resort.

desidério silva, president of the Algarve tourist Board, 

attended the World travel Awards prize giving gala for  

europe, which took place on August 31, in the turkish city 

of Antalya, and received the awards representing Portugal  

(europe’s leading golf destination) and the Algarve 

(europe’s best beach destination). 

«dare i say that if Portugal was recently voted europe’s 

best golf destination at the World travel Awards, the tou-

rism ‘Oscars’, it was clearly due to the Algarve’s contri-

bution, where half of the country’s golfing facilities are 

concentrated,» said desidério silva. «Having six courses 

represented in the Top 100 courses in continental Europe 

is more great news, and let’s not forget that the Algarve 

is considered continental europe’s best golf destination 

in terms of best value for money and that the best na-

tional golf course in the Publituris Portugal travel Awards  

is in the Algrave,» the president of the Algarve tourist  

Board concludes.

entre os nove «óscares» do turismo europeu conquis- 

tados por Portugal nos World travel Awards 2013, três  

dizem respeito ao golfe português. O país foi considerado 

o destino europeu líder no golfe, o Hotel Quinta do Lago o 

melhor resort de golfe da europa e o Hilton vilamoura o 

melhor resort de golfe em Portugal.

desidério silva, presidente da região de turismo do Algar-

ve, esteve presente na gala de atribuição dos World travel 

Awards para a europa, que decorreu a 31 de agosto na cida-

de turca de Antalya, tendo recebido os galardões em repre-

sentação de Portugal (destino europeu líder no golfe) e pelo 

Algarve (melhor destino europeu de praia). «Atrevo-me 

a dizer que se Portugal foi recentemente eleito o melhor 

destino de golfe da europa nos World travel Awards, os ‘ós-

cares’ do turismo, foi claramente pelo contributo do Algar-

ve, onde está concentrada metade da oferta do país para a 

prática da modalidade», afirma desidério silva. «estar re-

presentado no Top 100 courses in continental Europe com 

seis percursos é outra excelente notícia, mas não é demais 

lembrar que o Algarve é considerado o melhor destino de 

golfe da europa Continental pela relação preço/benefí-

cio (best value for money) e que o melhor campo de gol-

fe nacional dos prémios Publituris Portugal travel Awards  

é algarvio», conclui o presidente da região de turismo  

do Algarve.

goLFe Português é o MeLHor Da euroPa

desidério silVa Na Gala dos world traVel awards 2013

GolFe qUiNta do laGo

GolFe HiltoN VilamoUra

\\sPort shots
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david Lynn foi o vencedor do vii Portugal masters, 

tendo-se tornado o recordista da melhor última vol-

ta de sempre de um campeão no mais importante 

torneio de golfe português, ao entregar um cartão de 

63 pancadas, 8 abaixo do par do Oceânico victoria 

golf Course, em vilamoura. O golfista inglês recupe-

rou de um atraso de 6 pancadas em relação ao líder 

da véspera, Paul Waring, totalizando 266 pancadas, 

18 abaixo do par. «É o mais importante título da mi-

nha carreira», atesta Lynn, que volta a vencer um 

título internacional nove anos depois.

david Lynn was the winner of the 7th Portugal mas-

ters, becoming a record breaker en route with the 

best last round ever by a golfer in Portugal’s most 

important tournament, handing in a card of 63 shots, 

eight below par on the Oceânico victoria golf Cour-

se in vilamoura. The english golfer pulled back from 

six shots behind the leader of the previous day, Paul 

Waring, to make a final total of 266 shots, 18 below 

par. «This is the most important title of my career,» 

said Lynn, who last won an international title nine 

years ago.

Vii PortugaL Masters

açores LaDies oPen

joão sousa VenCe oPen Da MaLásia

João sousa fez história no ténis nacional após ven-

cer o Open da malásia. Na primeira final da sua car-

reira, João sousa venceu o francês Julien Benneteau 

em Kuala Lumpur, um feito inédito para o ténis luso, 

tendo sido a primeira vez que um tenista português 

conquistou uma final num torneio AtP. Figurando já 

no top 50 do ranking mundial de ténis, o português 

de 24 anos anunciou recentemente a sua represen-

tação pela Polaris sports, uma das empresas de Jorge  

mendes, empresário que agencia Cristiano ronaldo e 

José mourinho.

João sousa has made history in Portuguese tennis af-

ter winning the malaysia Open. in the first final of his 

career, João sousa beat France’s Julien Benneteau in 

Kuala Lumpur, an unprecedented feat for Portuguese 

tennis, as the first time a Portuguese player has won 

a final in an AtP tournament. taking a place in the 

top 50 of the world tennis rankings, the 24-year-old  

Portuguese recently announced his representation by 

Polaris sports, one of the companies of Jorge mendes, 

the agent of Cristiano ronaldo and José mourinho.

Fabienne in-Albon foi a grande vencedora da terceira edi-

ção do Açores Ladies Open, o principal torneio de golfe 

feminino português. Foi no Clube de golfe da ilha terceira 

que a jogadora suíça ganhou no dia 6 de outubro o primeiro 

título profissional da sua carreira, alcançado com 212 pan-

cadas, 4 abaixo do par.

esta vitória colocou Fabienne in-Albon no top 5 da Ordem 

de mérito do LetAs, posição que, se conseguir manter até 

ao final da época, garante o seu acesso ao Ladies european 

tour (Let), a primeira divisão europeia.

Fabienne in-Albon was the overall winner of the third 

staging of the Azores Ladies Open, the main Portuguese 

women’s golf tournament. The swiss player took the title 

at the ilha terceira golf Club on October 06, the first profes-

sional title of her career, playing 212 shots, four below par.

This victory places Fabienne in-Albon within the top 5 of 

the LetAs Order of merit, a position that, if she manages to 

keep it until the end of the season, ensures her a place on 

the Ladies european tour (Let), the top european division.

A rOFF/Cascais sailing team conquistou, no início de 

setembro, o terceiro lugar do pódio da red Bull Youth 

America’s Cup, regata jovem disputada nas águas da baía 

de são Francisco. A equipa portuguesa do Clube Naval de 

Cascais foi apenas superada por duas concorrentes neo-

zelandesas, a NZL sailing team with emirates team NZL e 

a Full metal Jacket racing, terminando à frente das equipas 

da suíça e dos euA.

At the beginning of september the rOFF/Cascais sailing 

team took third place on the podium of the red Bull Youth 

America’s Cup, the youth boat race held in the waters of 

san Francisco Bay. The Portuguese team of the Cascais 

sailing Club was beaten by two teams from New Zealand, 

the NZL sailing team with emirates team NZL and the Full 

metal Jacket racing team, finishing ahead of the swiss and 

us teams.

reD BuLL YoutH aMeriCa’s CuP

© joão lobato

© rUi caria

© acea / PHoto Gilles martiN-raGet© malaysiaN oPeN, kUala lUmPUr 2013
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BiCiCLetas HerMès

A Hermès concebeu, desenhou e criou uma bicicleta de 

passeio unisexo, Le Flâneur d’Hermès (na imagem), e 

uma bicicleta desportiva para a cidade, Le Flâneur sportif 

d’Hermès. disponíveis em mais do que uma cor, ambas 

as bicicletas são ultraleves, combinando linhas elegantes 

com a mais recente tecnologia e a experiência que seria de 

esperar da casa francesa «mestre» no fabrico de selas.

Hermès has conceived, designed and created a unisex tou-

ring bike, Le Flâneur d’Hermès (see picture), and a sports 

bike for the city, Le Flâneur Sportif d´Hermès. Available in a 

choice of colours, both bikes are ultra light, combining ele-

gant lines with the latest technology and the experience 

that you would expect from the «master» French house in 

saddle making.

tHe CorK tree

A marca portuguesa The Cork tree assume-se como a 

única no mundo a produzir acessórios em pele de cortiça 

para a modalidade do golfe. Criada em 2011, a marca fabrica 

sacos de golfe, head covers, bonés, malas de viagem e sa-

cos desportivos, entre outros acessórios de golfe originais, 

ecológicos e renováveis.

em Portugal, a The Cork tree já tem estabelecidas parce-

rias como a PgA Portugal (desde 2012) e com a Federação 

Portuguesa de golfe (para 2014), estando agora empe- 

nhada na sua internacionalização.

Portuguese brand The Cork tree is known as the only pro-

ducer in the world of cork accessories for golf. Created in 

2011, the brand manufactures golf bags, head covers, caps, 

travel bags and sports bags, among other original, ecologi-

cal and renewable golf accessories.

in Portugal, The Cork tree has already established par-

tnerships with PgA Portugal (since 2012) and with the  

Portuguese golf Federation (for 2014), and is now commit-

ted to its internalisation.






