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Todos os Lugares
Apenas aqui, com imagens e palavras, conseguimos reunir os lugares num 
só lugar. É possível ver cavalos, puro-sangue, cavalgando pelas lezírias afora,  
fazendo-os parar mesmo ao lado de um palácio sublime que, não por acaso, se 
encosta a uma casa de arquitectura moderna, cheia de encantos aquáticos. Logo 

à frente, as palavras sábias de um marco da literatura e, depois, é de novo a arquitectura que se impõe, desta vez criada 
na Holanda. Eis que surge um magnífico museu, em Roma… Incrédulo? Não, não é um filme, apenas a ordem do que 
elegemos para si nesta edição da Villas & Golfe. Não está completa, iria levá-lo apenas às primeiras páginas, mas não 
queremos tirar-lhe o prazer da descoberta. E redescoberta, se pensarmos que vai seguir as nossas sugestões, para sentir, 
de facto, o movimento, a cor, os aromas, enfim, saciar todos os sentidos com as nossas propostas.
Não, não seria bom que, de facto, pudéssemos condensar todos os lugares num só, porque perder-se-ia a magia do  
caminho, do tempo para lá chegar, do desejo… «A felicidade não está no fim da jornada, e sim em cada curva do cami-
nho que percorremos para encontrá-la.».
Maria Amélia Pires, Directora

Everyplace 
Only here, through words and images, can we bring together places in just one place. You can see thoroughbred horses riding 
across the marshlands, bringing them to halt beside a sublime palace, which, not by chance, is stood alongside a house with mo-
dern architecture, rich in aquatic interest. A few steps ahead, you find the wise words of a landmark in literature and then, 
architecture takes over once again, this time created in Holland. Now you are greeted by a magnificent museum, in Rome...
Hard to swallow? This isn’t a film; it’s just the order of features we’ve chosen for you in this issue of Villas & Golfe. It’s not the 
full line-up, this is just the first few pages, but we don’t want to take away the pleasure of discovering the rest for yourself. And 
rediscovering them, if we can believe you’ll follow our suggestions, to truly feel the movement, colours, aromas, in brief, fill the 
senses to overflowing with our suggestions.
No, actually it wouldn’t be good if we really could condense everyplace into just one place, because the magic of the journey would 
be lost, the magic of the time to arrive there, of the desire... «Happiness isn’t at the end of the journey, rather in every turn of the 
path that we take to get there».
Maria Amélia Pires, Editor
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EDITORIAL

A cidade, que em chinês se chama Ou Mun e que os portugueses baptizaram de 
Macau (de baía de A-Má, ou A-Má Gao, depois Magao), esconde-se por trás da Ponte da Amizade, 
desenhada com elegância e graciosidade, sugerindo o dorso de um dragão ondulando sobre as águas calmas, a 
caminho da Ilha da Taipa.

88
The city, which in Chinese is called Ou Mun and which the Portuguese baptised 

Macau (from the bay of A-Má, or A-Má Gao, then Magao), is hidden behind the Bridge of 
Friendship, designed with elegance and gracefulness, evoking the back of a rolling dragon over the calm waters, on its way 
to the island of Taipa.

A Villas & Golfe® é propriedade da PM Media, SA | www.pmmedia.pt | Europa Sede: PORTUGAL - Centro Empresarial Lionesa, Rua da Lionesa, 446 – Fracção G19 – 4465-671 Leça do 
Balio; Matosinhos, Porto; Telf: 00351 229069530 | www.villasegolfe.com | mail: villasegolfe@villasegolfe.com | África - Angola – Av. Ho-Chi-Min Largo Das Escolas Primeiro de Maio; 
CEP 2767 - Luanda; Telm: 00244 935545893 | Presidente ADM: Paulo Martins | paulomartins@villasegolfe.com | Directora: Maria Amélia Pires | ameliapires@villasegolfe.com | Redacção: 
Patrícia Ramos (Assist. Coordenação da Directora) | patriciaramos@pmmedia.pt | Pedro Mariano |  Fátima Iken | Andreia Ferreira | Estela Ataíde | Carolina de Sousa | Cátia Cardoso | 
Fotografia de capa: Cedida por C.M.Golegã | Fotografias: João Bessone | Abel Andrade | Fernando Algarvio | Produção: Sérgio Martins (Coordenação) | Paula Craft (Paginação) | Sérgio 
Teixeira (Colaborador) | Publicidade: Paulo Pires | paulopires@villasegolfe.com | Departamento Jurídico: Luisa Teixeira | luisa.teixeira@gabinetejuridicolt.com | Tradução: Word4Word | 
Periodicidade: Bimestral | Impressão: Orgal, Lda | Distribuição: Vasp, Lda | ISSN: 1645 – 2798 | Nº Depósito Legal: 123930 | Assinaturas: assinaturas@pmmedia.pt | Europa (6 edições)  
€ 100 | Angola (6 edições) € 240; Angola (12 edições desc. 20%) € 385.
Interdita a reprodução, mesmo que parcial, de textos, fotografias ou ilustrações sob quaisquer meios e para quaisquer fins, inclusive comerciais, Villas & Golfe ® marca registada.
Os artigos de opinião, os seus conteúdos e o impacto que deles advier são da total responsabilidade dos seus autores.





Villas&GolfePortugal  | 11Villas&GolfePortugal | 10

Golegã

Ao Compasso 
dos Cascos…

  

To the rhythm 
of hooves...
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Fertile and famous lands that soon attracted 
settlers; a race of farmers and horse breeders, welcomed 
to these lands, the lands of Golegã.

All across the region, the ground solemnly responds to the 
hurried or more sedate mark of the hooves of horses passing by 
serenely, eloquently and naturally, as if their mission has always 
been to be admired, enjoyed and envied. 

Ever since the time of the marquis, the Marquis of Pombal, 
competitions amongst the many breeds of horses have fuelled the 
spirit of the people and the soul of the region, until, in the mid 
17th century, the Feira da Golegã, Golegã Fair, first started. 
From this passionate meeting of admirers of the unrivalled ani-
mal beauty came the modern day National Horse Fair, known 
until 1972 as Saint Martin’s Fair.

Férteis e famosas terras que velozmente 
chamaram o povo até si, um povo agricultor e criador 
de cavalos acolhido por essas terras, terras da Golegã.

Por entre o território, os solos reagem solenemente pe-
rante o cunho, ora apressado, ora mais pausado, dos cascos 
dos equídeos que desfilam de modo sereno, eloquente e na-
tural, como se a sua missão tivesse sido sempre a de serem 
admirados, estimados, invejados. 

Desde o tempo do Marquês, Marquês de Pombal, as 
competições entre diversas raças equestres alimentavam o 
espírito das gentes e a alma da região, até que, em meados 
do séc. XVII, se iniciou a Feira da Golegã. Desse apaixonado 
encontro de admiradores de inigualável beleza animal, sur-
ge a actual Feira Nacional do Cavalo, denominada até 1972 
de Feira de São Martinho. 
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Year upon year, Golegã welcomes a pure and unpretentious 
multitude of people, who come to watch a meeting full of the 
elegance and unique grandeur of horses. Some more upright 
than others, proudly show off their majestic bearing, topped 
with a fine, plaited mane, in front of their riders and guests.

The various stud farms present display the most gracious 
and joyous of colts, while, right beside them, in the central 
arena, the crowds are treated to a succession of demonstrations 
from the Portuguese School of Equestrian Art. The riders re-
veal their skills, exceptionally coordinating the movements of 
their horses: the most natural, the walk, followed by the more 
symmetrical trot, the three-movement gait of the canter and 
finally the gallop, a quicker four-movement gait. 

Ano após ano, a Golegã acolhe uma multidão castiça e 
despretensiosa de pessoas que observam uma concentração 
repleta da elegância e imponência única dos cavalos. Uns 
mais aprumados do que outros, ostentam orgulhosamente, 
ante os seus cavaleiros e convivas, o seu porte majestoso 
rematado com uma bela crina entrançada.

As diversas coudelarias presentes exibem os poldros 
mais graciosos e joviais, enquanto, mesmo ao lado, no 
picadeiro central, se vão sucedendo as demonstrações da 
Escola Portuguesa de Arte Equestre. Os cavaleiros revelam 
a sua mestria ao coordenarem eximiamente os andamentos 
dos equídeos: o mais natural, o passo, seguindo-se o simé-
trico andar a trote, o andamento a três tempos – o cânter –, 
e o galope, uma passada mais rápida a quatro tempos. Fo
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Os mais habilidosos experimentam piruetas, transições do galope para o piaffe e perfeitas 
passagens de mão a tempo e em círculo. Na arena sucedem-se os concursos de atrelagem, a mítica prova 
desportiva de horse ball, e as inesquecíveis cavalhadas onde é testemunhada a perícia e a destreza dos montadores em har-
monia com os seus animais.

Até chegarem à manga, entre as ruas da vila, os visitantes alegram-se ao verem passar, trajados a rigor, os mais afortu-
nados que se passeiam sobre as largas rodas das carruagens e charretes puxadas pelos cavalos. 

Neste alegre convívio de celebração da arte equestre e das inúmeras raças e puro-sangue, o que realmente conforta os 
presentes é contar e ouvir contar nas tasquinhas as aventuras e desventuras dos protagonistas desta feira, os cavalos, entre 
o cheiro e o sabor de uma castanha assada, acompanhada por um gole de água-pé ao som cadenciado dos cascos a passear 
por esta terra, a terra da Golegã! 

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Câmara Municipal da Golegã 

The most talented try pirouettes, moving 
from gallop to piaffe with perfect hand changes 
in time and in circle. The arena is then witness to harnessing 
competitions, to the mythical sporting event of ‘horse ball’ and to 
the unforgettable cavalhadas, displays of expertise and agility of 
riders in harmony with their animals.

Before they reach the crowds, between the streets of the town, 
visitors take pleasure in seeing, dressed in all their finery, happy 
passengers being pulled by horses in their carriages and traps.

In this happy gathering, celebrating equestrian art and 
countless breeds and thoroughbreds, what really comforts those 
present, is being able to tell and hear tell, in the bars, of adven-
tures and misadventures of the stars of this fair, the horses, amidst 
the odour and flavour of roasted chestnuts, accompanied by a 
gulp of paltry wine to the rhythmic sound of hooves moving over 
this land, this land of Golegã!
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Neste momento preside ao Conselho de Administra-
ção da RECER. Liderança que, aliás, lhe está entregue 
há 25 anos. Como começou a ligação à cerâmica?

A empresa tinha sido fundada em 1977 por pessoas da 
zona. Eu e respectivos companheiros de trajecto estávamos 
na actividade industrial, também ligada à cerâmica, desde a 
mesma data. Em 1985 houve um encontro e desencadeou-se 
um negócio. Assumimos a direcção da empresa. Já lá vão 
realmente uns anos.

A estratégia adoptada na altura tornou-se muito 
distinta da que era praticada anteriormente?

Não posso falar sobre a anterior direcção porque não 
estava cá. O que sei é que quando assumimos a empresa, a 
direcção foi aquela que sempre presidiu na nossa visão da 
vida: trabalhar, estudar, analisar as situações, ter determinação, 
sustentabilidade. Não foi tomada uma deliberação estraté-
gica específica. Foi mais a continuidade da nossa forma de 
ver e de estar. 

You currently chair the board of directors of 
RECER, leading as you have done for 25 years. How 
did your connection with ceramics begin?

The company had been founded in 1977 by people in the 
area. My respective colleagues and I were working in the in-
dustrial sector, also connected to ceramics from around the 
same time. In 1985 there was a meeting and this led to a 
business. We took over the management of the company. That 
was really some time ago.

Did the strategy adopted at the time become very 
different to what was practiced previously?

I can’t talk about the former management because I 
wasn’t there. What I know is that when we took over the com-
pany the management was that which had always governed 
our vision of life: work, study, analyse situations, remain de-
termined and sustainable. No specific strategic deliberation 
took place. It was more about continuing our way of seeing 
and being.

Antero Calvo
«A Europa, Portugal, e a RECER, estão na 
fase em que têm o maior potencial de sempre.»
“Europe, Portugal and RECER are in 
the phase in which they have their greatest 
potential of all time.”

São mais de 33 anos em torno da cerâmica, orientados por valores de rigor e exigência. Hoje, Antero 
Calvo mantém a firmeza de discurso e o âmago do sucesso na capacidade de trabalhar e inovar, acom-
panhando os tempos. A comemorar as bodas de prata na liderança, uma meta continua transversal: a de 
atingir patamares sucessivamente elevados. O meio para chegar a tal fim é partilhado. Antero Calvo revela 
a simplicidade do segredo para o sucesso: estar imbuído por uma visão estratégica, “discutida permanen-
temente”. Considerando a RECER, empresa que dirige, uma “máquina terrível no sentido de desafio ao 
potencial dos colaboradores”, faz desse mesmo potencial o ponto diferenciador no cenário de crise nacio-
nal. Uma conjuntura negativista anunciada que deve ser “analisada no terreno”.

33 years spent involved in the ceramics business, guided by values of exactitude and scrupulousness. Today, 
Antero Calvo maintains his conviction and his essence of success through work and innovation, while keeping  
up with the times. Celebrating 25 years at the top, the goal remains as strong as ever: to achieve ever increasing 
heights. The means to accomplish this aim are shared. Antero Calvo reveals the simplicity of the secret to his 
success: to be imbued with a strategic, “permanently discussed” vision. Considering RECER, the company 
he heads, a “terrible machine in the sense of challenging the potential of its employees,” he makes of this very 
potential the defining difference in the national crisis setting. An announced defeatist situation that should 
be “analysed in the field”.
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Apesar da conjuntura que se verificava na altura, di-
ferenciada da actual, avançar para o exterior foi desde 
logo vosso apanágio?

Desde logo foi um princípio subjacente à nossa visão das 
empresas. Tem de se estar de uma forma global. O protec-
cionismo que existia na altura iria desaparecer a breve prazo 
e foi o que efectivamente aconteceu.

Actualmente, é sabido que se trata de uma marca de 
sucesso, projectada internacionalmente, isto quando em 
Portugal estamos perante uma crise economico-finan-
ceira. Qual é o segredo para ter sucesso neste anti-ciclo?

O segredo é uma visão estratégica. Se não houver essa visão, 
navegar à toa é arriscado. Embora possa correr bem quando os 
ventos são favoráveis, quando o mar se torna mais revolto, isso 
não chega e pode haver um naufrágio. É necessária uma visão 
bem trabalhada e bem discutida, permanentemente. 

Que parâmetros engloba essa mesma visão estratégica?
Desde logo passa por ter um produto de qualidade, no 

aspecto intrínseco e no aspecto estético, que acompanhe a 
evolução do gosto dos consumidores. Se não tivermos um 
produto que agrade aos consumidores, os restantes aspectos 
da estratégia não contam muito. Aliado ao gosto, uma dife-
renciação pode ser uma mais-valia decisiva. Esse aspecto tem 
estado sempre presente. Depois são aqueles princípios fun-
damentais: trabalhar com entusiasmo, com uma visão positi-
va do mundo e do futuro, com uma boa organização interna.

A RECER fez também já parceria com Ana Salazar, 
Graça Viterbo, Delfins e Madredeus, inaugurando um 
novo capítulo na indústria cerâmica em Portugal. É este 
o caminho? O da complementaridade com áreas distintas?

Trazer para o nosso seio alguém com um cunho estético 
novo é uma complementaridade que nos retira um pouco 
aquela massificação de produto que é comum em todas as 
fábricas e em todos os países. Se houver uma parte do ca-
tálogo diferente, isso segura mais rapidamente o interesse 
do cliente. Daí estabelecermos parcerias com nomes que 
marcam a decoração, como Graça Viterbo, uma profissional 
fantástica que continua a ter uma visão critica e ao mesmo 
tempo a indicar caminhos decorativos muito interessantes 
em Portugal e no mundo.

Qual é o balanço que faz dessas colecções ímpares 
que têm vindo a apresentar?

Traduz-se num exemplo. Quando estamos a apresentar- 
-nos a um cliente novo, o ritmo de folhear é rápido e pára 
nessas colecções. Terão porventura um cunho diferente, 
uma raiz de algures, neste caso de Portugal, que faz aler-
tar para algo diferente, de novo e interessante. Tentar que 
os nossos clientes tenham algo que não teriam nos outros 
fornecedores é um factor importante. Nada é decisivo por 
si só. Há sempre um conjunto de factores que tornam as 
empresas viáveis. 

Despite the situation felt at the time, different to 
the current one, were you always going to expand 
beyond the confines of Portugal?

From the outset it was principle underlying our vision of 
companies. You have to do it in a global manner. The protec-
tionism existing at the time was soon to disappear and this is 
effectively what happened. 

We’re now talking about a successful brand, with 
an international presence, and this at a time when 
we’re facing an economic crisis. What is your secret 
for success during this downturn?

The secret is a strategic vision. If we didn’t have this vi-
sion, to sail around aimlessly is risky business. Even though 
it can go well when the winds are favourable, when the sea 
becomes more troubled, this isn’t enough and you can be ship-
wrecked. You have to have a well worked and well discussed 
vision, all the time.

What does this strategic vision entail?
From the outset it includes having a quality product, both 

intrinsically and aesthetically, which follows changes in con-
sumer tastes. If we don’t have product that consumers like, the 
remaining aspects to the strategy don’t mean much. Com-
bined with taste, being different can prove a decisive asset. 
This aspect has always been present. Then we have fundamen-
tal principles: working enthusiastically, with a positive vision 
of the world and the future, with good internal organisation.

RECER has worked with Ana Salazar, Graça Viterbo,  
Delfins and Madredeus, opening a new chapter in the 
ceramics industry in Portugal. Is this the path to take 
– that of joining forces with different areas?

Bringing into our fold someone with a new aesthetic style 
complements our work and removes us a little from mass pro-
duction common to every factory in every country. If there is a 

“Para quem tem responsabilidade na construção de 
um edifício, a qualidade de revestimentos e pavimentos 
é, assim, um dos aspectos fundamentais a ter em consi-
deração”, afirmam. Sente que o sector imobiliário, com 
o qual também trabalham, não foge à crise?

Há uma crise que tem a ver com algo em termos fi-
nanceiros que se alastrou pelo mundo e que fez resfriar os 
consumos, no sentido absolutamente global. O sector imo-
biliário, nalguns países, incluindo Portugal, teve um cresci-
mento extraordinário durante algum tempo, cujo final dessa 
excepção foi há sete ou oito anos. O ritmo, embora tenha 
afrouxado desde há dois anos, já antes havia decrescido. 
Penso que agora está numa situação de estabilização. A obra 
nova reduziu drasticamente, a recuperação tem aumentado 
gradualmente. Não tanto como devia face às necessidades 
do país mas tem aumentado e tem compensado. Há um 
mercado que está aí, que está a crescer e que tem um poten-
cial muito grande.

different part to the catalogue this secures the customer’s in-
terest more quickly. So, we establish partnerships with names 
in interior design, such as Graga Viterbo, a fantastic professio- 
nal, who continues to have a critical vision and at the same 
time is able to pinpoint decorative directions that are very in-
teresting in Portugal and the world.

What has been the outcome of these unique collections  
that you present?

This can be seen in an example. When we are presenting our 
work to a new customer, the speed at which they leaf through 
our catalogue slows down to a stop when they reach these  
collections. They have a different style perhaps, an origin 
somewhere, in this case Portugal, which alerts people to their 
difference, novelty and interest. Ensuring our clients have 
something that they can’t get from other suppliers is an im-
portant factor. Nothing is decisive in itself. There is always a 
set of factors that make companies viable.

“Não podemos nem devemos ficar comodamente 
no nosso canto. Temos uma palavra a dizer, 
sempre tivemos e vamos continuar a ter, desde 
que nos actualizemos permamentemente. 
 
We cannot and we should not sit quietly in 
our corner. We have something to say; we 
always have had and we always will have, 
seeing as we are continually updating.  

”
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You have said: “For anyone who is responsible 
for the construction of a building, the quality of wall 
coverings and flooring is, thus, one of the fundamen-
tal aspects to take into consideration”. Do you feel 
that the real estate sector, which you also work with, 
is not escaping the crisis?

There is a crisis that has to do with something in finan-
cial terms that has spread around the world and which slows 
down consumer purchases, in every area. The real estate sector, 
in some countries, including Portugal, enjoyed extraordinary 
growth for some time, the end of this exception being about 
seven or eight years ago. The rhythm, although it has reduced 
in the last two years, had already gone down beforehand. I 
think that now we are experiencing a period of stabilisation. 
New building work has reduced drastically; renovation work 
is on the rise. Not as much as it should have given what the 
country needs, but it has increased and this has compensated. 
There is a market out there, which is growing and which has 
great potential.

Seemingly troubled times can therefore be an  
opportunity?

Misfortune can provide an opportunity. We have never 
had such business possibilities at our disposal as we do today. 
Today there is stability in the world. We have continents that are  
working and growing at fantastic rates, in a climate of stability.  
Therefore Europe, Portugal and RECER are in the phase in 
which they have their greatest potential of all time. I’m not too 
worried about the ten or eight million Portuguese who have 
grown during the last few decades and now aren’t growing, 
rather about the billions of Chinese or Indians, or millions of 
Brazilians or Africans are enjoying double-digit growth, which 
ensures notable per capita growth averages in the world. We 
have to pay great attention to these cycles of potential.

You have often spoken of the importance of 
“global thinking and acting”. What level exactly are 
your investments abroad, taking the example of the 
investment you have made in China?

In recent years in China we have worked very specifically. 
We haven’t achieved a position of major expression, but we’ve 
made a start. In China they need to import from the outset if 
they want to have a different product, particularly European, 
and with origins that represent added value. In Portugal 
the opposite is true. While Asian countries would like to have  
European products, in Portugal nobody is desperate to show off 
Chinese products in their house as an asset. This is what will 
balance us out.

Do you believe then that being European repre-
sents a real bonus in the market?

Europe is a culture and has levels of technology, creativity 
and product design unlike anywhere in the world. We cannot 
and we should not sit quietly in our corner. We have something 
to say; we always have had and we always will have, seeing 

Um aparente revés pode, portanto, ser uma oportunidade?
Um revés pode ser uma oportunidade. Nós nunca  

tivemos um potencial de negócios ao nosso dispor como 
hoje. Hoje há estabilidade no mundo. Temos continentes 
que estão a trabalhar e a crescer a ritmos fantásticos, num 
clima de estabilidade. Portanto, a Europa, Portugal, e a 
RECER, estão na fase em que têm o maior potencial de 
sempre. Não estou tão preocupado com os dez ou oito 
milhões de portugueses que já cresceram há umas décadas 
e agora não crescem, mas com alguns biliões de chineses 
ou de indianos ou milhões de brasileiros ou africanos que 
estão a crescer a dois digitos, o que faz uma média per 
capita de crescimento no mundo assinalável. Temos de ter 
muita atenção a estes ciclos de potencial. 

Por várias vezes referiu a importância de um “pensar 
e agir globais”. Em que patamar se encontra, concreta-
mente, a aposta de carácter internacional, sabendo-se, 
por exemplo, do investimento que têm feito na China?

Na China, nos últimos anos, fizemos um trabalho muito 
específico. Não chegamos a uma posição de expressão impor-
tante mas é uma entrada. Na China necessitam de importar,  
desde logo para obter um produto diferenciado, sobretudo 
europeu e de origens que constituam uma mais-valia. Em 
Portugal é o inverso. Enquanto países asiáticos gostarão de 
ter produtos europeus, em Portugal ninguém “morre de 
amores” por ir mostrar a sua casa que tem produtos chineses 
como uma mais-valia. É o que nos vai equilibrando. 

Considera então que o facto de sermos europeus 
constitui uma particular mais-valia no mercado…

A Europa é uma cultura e tem um nível tecnológico, de 
criatividade e de design de produtos ímpar no mundo. Não 
podemos nem devemos ficar comodamente no nosso canto. 
Temos uma palavra a dizer, sempre tivemos e vamos conti-
nuar a ter, desde que nos actualizemos permamentemente, 
que acreditemos e que sejamos persistentes na busca de um 
melhor caminho. 

Nesse espírito de proactividade têm-se ainda direccio-
nado para África, onde, particularmente em Angola, se 
verifica a existência de um volume de vendas interessante. 
Que razões podem explicar esta significância em Angola?

Todos gostamos de ter algo que os outros não têm. Pen-
so que em África é mais evidente esse aspecto. África valo-
riza mais a notoriedade daquilo que tem, o que a marca re-
presenta, o significado que traz agarrado a si como algo que 
é bom. Se a RECER for uma marca diferenciada, isso conta 
muito para que nos seja dada preferência. O consumidor 
gosta de ter RECER, embora às vezes, mesmo sem saber 
o preço, pense que é caro. Nós não cobramos a qualidade. 

Projectando a marca, estiveram, por exemplo, pre-
sentes na 8ª edição da Constrói Angola 2010, uma 

as we are continually updating, believing in ourselves and 
persistent in our search for the best path.

You have also followed this spirit of proactivity to 
Africa, where, especially in Angola, interesting sales 
possibilities have been revealed. What reasons could 
explain this importance in Angola?

We all like to have something no one else has. I think that 
this aspect is more obvious in Africa. Africa values more the 
reputation of what it has, what the brand represents, the 
meaning it carries with it like something that is good. If 
RECER is a different brand, this helps a lot in ensuring a 
preference in our products. The consumer likes to have RECER,  
although sometimes, without even knowing the price, he 
thinks that it is expensive. We don’t charge for quality.

In promoting the brand you were, for example, 
present at the 8th edition of ‘Constrói Angola’ 
(2010), an international trade fair for civil construc-
tion and public works held in Luanda, which ended 
on October 17th. Is it important to be on site?

Yes, of course it is. We have administration employees 
working there. There you can see the value we are giving to 
Angola. You have to be on site. Today communication is ex-
tremely easy; conferences can be held in any part of the world. 
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But to sell, to do business, you have to be in the field, to establish 
good relationships on a personal level, which you can only do if 
you are there in person.

Do you think this is something that is rare in  
Portugal? Being in the field and being proactive?

It depends. There are many economic agents. Those 
who discuss the economy and those who act. I think that we  
belong to the group that acts and we don’t discuss the theory 
so much. We act by following paths, discussing business and 
striding forward.

You work to three fundamental concepts: Versatility, 
sustainability and harmony. How do you achieve these?

Harmony, through good taste. Versatile, because we have 
to perform to the world. Today we’re in China, tomorrow in 
Africa, another time in England. There are amazing differences 
and we have to adaptable to any situation. People have to be 
accustomed to convincing the client.

Texto de Text by Cátia Cardoso | Fotografias de Photographs 
by Abel Andrade

Feira Internacional de Materiais de Construção Civil e 
Obras Públicas, em Luanda, que terminou no dia 17 de 
Outubro. É primordial estar no local?

Sim, claro. Temos dois elementos da administração a 
trabalhar lá. Por aí se vê o valor que damos a Angola. Tem 
de se estar no local. Hoje a comunicação é extremamente 
fácil, fazem-se conferências em qualquer recanto do mundo. 
Mas para vender, para negociar, tem de se estar no terreno, 
estabelecer relações amistosas de ordem pessoal que só se 
fazem estando lá.

Entende que esse é um dos factores que escasseia em 
Portugal? O estar no terreno, ser proactivo?

Depende. Há vários agentes económicos. Os que discutem  
a economia e aqueles que a fazem. Penso que pertencemos 
ao grupo dos que a fazem e não a discutimos tanto em te-
oria. Fazemos traçando caminhos, discutindo negócios e 
indo em frente. 

Regem-se por três conceitos fundamentais: versati-
lidade, sustentabilidade e harmonia. Como escamoteia 
cada um deles?

Harmonia, pelo bom gosto. Versáteis porque temos de 
ser perante o mundo. Hoje estamos na China, amanhã em 
África, outro dia em Inglaterra. Há diferenças fantásticas e 
temos de estar adaptados a qualquer situação. As pessoas 
têm de estar bem ambientadas a convencer o cliente.
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Prestígio, apuro, delicadeza e encanto… Tudo aquilo que se encontrará 
entre as aprimoradas e excelsas ruas do requintado e mais elegante bairro lisboeta, o 
Bairro da Lapa. 

Caminhando ao encontro da rua Borges Carneiro, eis que surge a singeleza de uma traça esbelta, digna 
do seu perfil histórico que remonta ao ano de 1897, altura em que o cândido Palácio da Lapa foi construído.

A vivência num espaço com 800 m² e jardim privado, recatado entre os seus 250 m² de área verde viçosa, 
foi se sucedendo ao longo dos Séculos, sendo o lar de importantes famílias da capital, como os D’Orey 
Velasco ou os Regojo.

Não será apenas a vista surpreendente sobre o Tejo que dignifica a habitação unifamiliar de carácter 
apalaçado. No seu âmago, o Palácio da Lapa mantém todos os detalhes emblemáticos de finais do séc. XIX. 
Tectos faustosos, trabalhados em estuque, e paredes rematadas com sancas e rodapés pretensiosos completam 
magnificamente cada uma das divisões dispostas ao longo de quatro pisos – rés-do-chão, primeiro, segun-
do e terceiro andares –, tendo ainda a possibilidade de estacionamento particular.  

Palácio da Lapa
A Elegância do Requinte
The Elegance of Refinement
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Prestige, finesse, delicateness and charm...all this can be found between the polished and 
exceptional streets of the refined and most elegant of Lisbon’s districts – the Bairro da Lapa.

Walking up to the Rua Borges Carneiro, you are greeted by the uniqueness of a graceful silhouette, worthy of its historic profile 
dating back to 1897, the year in which the Lapa Palace was built. 

Life in a space boasting 800 square metres and a private garden, discreet in its 250 square metres of lush green, has continued 
over the years, serving as the home for important Lisbon families, such as the D’Orey Velasco or the Regojo.

It’s not just the stunning view over the Tagus that dignifies the property with its palatial character. In its core the Lapa Palace 
retains every emblematic detail from the end of the 19th century. Ostentatious ceilings in stucco relief, and walls finished with cornices 
and extravagant skirting magnificently complete each of the rooms distributed over the four storeys – ground floor, first, second and 
third floors – with all the possibility for private parking.
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As deslumbrantes características seculares do palácio revêem-se na esplêndida clarabóia 
que alumia o percurso sobre a escadaria. Além disso, o traço antigo da residência denota-se em pormenores 
únicos da época: um elevador interno movimentado à manivela e um cofre magnificente de áureos tempos.

Em plena modernidade, a elegância requintada do Palácio da Lapa adquire poder de atracção, não só pela localização 
prestigiante e central, como pela admirável capacidade de, através de uma decoração tradicional e selecta, encontrar aqui 

um refúgio apalaçado. 

Promoção exclusiva | Exclusive sales promotion
Lic. AMI n.° 7946  | Contactos/Contacts:  +351 229 021 601
geral@royalvillas.eu | www.royalvillas.eu

®

The stunning historic characteristics of the palace are repeated in the splendid 
skylight lighting up the stairway. Besides this the yesteryear design of the residence is 
revealed in unique period details: a crank operated internal lift and magnificent safe from golden times.

As modern as can be, the refined elegance of the Lapa Palace gains in attraction not only for its prime 
and central location, but also for its admirable ability to produce a palatial refuge inspired by traditional 
and choice decoration.  
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Acqua Living 

Espelho de 
Água 

  

The Wonder of Water
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Envolvendo todo o projecto, desde a entrada até à cascata sobre a parede de pedra 
frente à piscina coberta, a água impõe-se como elemento unificador da moradia Acqua Living, integrada 
no coração da Quinta da Marinha.

Projectada pela Areacor, esta moradia de luxo com uma soberba vista para o campo de golfe, funde-se harmoniosamen-
te na paisagem envolvente em plena comunhão com a natureza. A utilização do vidro e a amplitude dos espaços interiores 
favorecem a entrada de luz natural e a vista sobre o jardim, procurando uma unicidade entre interior e exterior e a ilusão 
de um espaço sem limites.

Surrounding the entire project, from the entrance to waterfall over the stone wall opposite the 
covered pool, water stands out as a unifying element of the Acqua Living villa, stood in the heart of Quinta da Marinha.

Designed by Areacor, this luxury villa with stunning views onto the golf course blends harmoniously into the surrounding landscape, 
in full communion with nature. The use of glass and the grandeur of the interior spaces favour the entry of natural light and views 
onto the garden, seeking to link indoors with outdoors and to create the illusion of a space without limits.

Essentially the house features two volumes: one, on the ground level, which includes the kitchen, living room, dining room and 
master bedroom; and another on the upper level, perpendicular to the first, housing the remaining bedroom suites. The lower floor 
contains the garage, a large home cinema, and a covered spa area featuring swimming pool, Jacuzzi, sauna and steam bath.
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The architectural simplicity, combined with the stone wall, defines 
striking horizontal lines, in opposition to the verticality of the decorative stainless steel 
grid-work on the first floor, and to the fencing next to the road.

The contemporariness and the minimalism of the project are added to by the choice of exclusive 
materials and high-end technical solutions. The flat roofs of the villa are made waterproof with a 
system that ensures the levelling out of heat extremes, as well as making use of rainwater for irriga-
tion. Thermal solar panels contribute to the energy efficiency of the property’s entire heating system 
and the water treatment solution for the swimming pools requires no chemicals.

The latest in technology is also reflected in the intelligent home automation system, with re-
mote access via the Internet, and in the lighting, which favours the use of LEDs, ensuring effective  
energy saving and excellent lighting performance. 

Designed with the ambition of being the ideal home, the Acqua Living villa reveals a magnifi-
cent retreat where comfort and privacy dictate supreme quality of life.

Texto de Text by Carolina Xavier e Sousa | Photographs by Fotografias de Fernando Algarvio

A casa assenta fundamentalmente em dois volumes. Um, ao nível do piso térreo, que 
inclui a cozinha, a sala de estar, a sala de jantar e o quarto principal; outro, ao nível do piso superior, com uma 
orientação perpendicular, onde vivem as restantes suítes. O piso inferior contempla a garagem, uma ampla sala de cinema 
e uma área de SPA coberta com piscina, jacuzzi, sauna e banho turco.

A simplicidade volumétrica, aliada à muralha de pedra, define linhas horizontais marcantes, contrapostas pela verticalidade 
do gradeamento de prumos em inox do primeiro andar, dispostos aleatoriamente, e pela vedação confinante com a estrada.

A contemporaneidade e o minimalismo do projecto superam-se na eleição de materiais exclusivos e de soluções téc-
nicas de topo. As coberturas planas da moradia são impermeabilizadas com um sistema que facilita uma suavização das 
amplitudes térmicas, bem como o aproveitamento das águas da chuva para rega. Painéis solares térmicos contribuem para 
uma eficiência energética de todo o sistema de aquecimento da moradia e o tratamento de água das piscinas prevê evitar 
o recurso a químicos.

A mais recente tecnologia reflecte-se ainda no sistema de gestão «inteligente», com acesso remoto via Web e na iluminação, 
que privilegia a utilização de leds, permitindo uma poupança efectiva de energia com uma elevada potência luminosa.

Projectada com a ambição de ser a casa ideal, a moradia Acqua Living revela-se um magnífico refúgio onde o conforto 
e a privacidade ditam a suprema qualidade de vida.
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Maio deste ano viu este homem, senhor de uma mente brilhante, festejar os 75 anos de uma vida que 
nasceu portuguesa mas que cedo se deixou enfeitiçar pelas raízes e pela cultura da terra angolana. Ligado ao 
MPLA desde a juventude, pagou com 11 anos da sua vida, no Tarrafal, essa infatigável luta pela liberdade, 
retratando numa vasta obra de contos e romances a vivência das gentes num país que esperava pela sua afir-
mação como Pátria.

May of this year saw this man, a man with a brilliant mind, celebrate 75 years of a life that started as Portuguese, but which 
soon was soon seduced by its roots and by the culture of Angolan realms. Linked to the MPLA political party since his youth, he paid 
with 11 years of his life, in Tarrafal, this tireless struggle for freedom, depicting in a vast oeuvre of tales and novels the experience of 
people in a country was waiting for its affirmation as a homeland.

José Luandino Vieira
«Foi a cultura bebida que 
me fez angolano!»
«Imbibing culture is what 
made me Angolan!»

«Mana Rosa peixeira, quitandeira, Mana Zefa mulata -  
os panos pintados, garridos, caídos, mostraram o coração - 
Luanda está aqui!» Onde está hoje Luanda para si?

Claro que, para mim, Luanda – essa Luanda – está no 
meu imaginário e no meu coração. Arquivada!

Que emoções lhe traz essa cidade que o Senhor traz 
no nome, pois com ele se baptizou?

Não me baptizei, apenas crismei…É nome de crisma in-
delével, ainda hoje as emoções são as que eram, foram: uma 
doce alegria pelo sol, pelo chão, pelo ar, pelos perfumes e 
cheiros próprios e, sobretudo, pelos Luandenses. Mas tudo 
já tingido pela melancolia com que o tempo, fatalmente, 
acinzenta o que foi pura luz.

Foi esse amor a Luanda, às suas gentes, falas e mus-
seques, que inspirou a sua obra?

Também. Porque tudo isso está em minha vida, esteve,  
estará enquanto viver. E foi a minha vida que fez a  
minha obra.

«Mana Rosa fisherwoman, greengrocer, Mana 
Zefa mulatto – the garish painted cloths, fallen, 
showed the heart – Luanda is here!» Where is Luanda 
for you today?

Of course, for me, Lunda – this Luanda – is in my imagi-
nation and in my heart. Filed away!

What emotions does this city arouse, which you 
carry in your name, as you were baptised with it? 

I was never baptised, just confirmed...It is an indelible 
confirmation name, even today the emotions are those that 
once were: a sweet happiness for the sun, the ground, the air, 
the perfumes and the very smells and, above all, for the people 
of Luanda. But everything now tinged with the melancholy 
with which time has fatally greyed what was once pure light.

Was this love for Luanda, for its people, languages 
and shanty towns, what inspired your work?

As well. Because all of this is in my life, was, will be as long 
as I live. And it was my life when I wrote my work.
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In the stories you tell, rivers play a vital role. The 
River Cuanza is under the spotlight...Are rivers, for 
you, roads that connect or pathways that separate? 
Symbols of life or of death?

A river is always this, inextricably linked frontier and 
road. And, for me, the perfect image of time, of life, of history. A 
river, a watercourse, is what most thrills me in nature. More 
than a tree, a mineral stone, a being.

In Angola, before independence, the quest for 
national identity was achieved through poetry, as 
if carrying the emotions of the nationalist struggle. 
Your work has swung between prose and poetry – in 
which of the two genres do you see yourself more?

You know I don’t know! I see myself in my writing; it 
reflects what I feel and what I am. The little I know almost 
always comes from my imagination. Deeply rooted in life. I 
sense however that I can no longer attempt the poetic, even 
under other forms.

It’s interesting to note, when looking back over 
your life, that your years spent in prison in Tarrafal 
proved you most fertile for literary production – 
eight books written. How did you find the emotional 
ability to write in these circumstances?

It wasn’t about ability, it was necessity. Not practicing 
religion, writing was my way of praying, begging, hoping, 
resisting. Especially this: resisting for the hope that kept us 
going, but which at certain times and circumstances caused 
us to stumble.

In this hostile prison setting you received the news 
that you had been honoured with the SPE literary 
prize. What feelings do you recall from this moment?

As if it were today. Incredulity for some time; then an 
inner peace – there was always someone who didn’t forget us 
even far from our homeland, our family, our life; finally, later 
on, distancing because those were the circumstances and not 
me or what I wrote.

You once admitted: «My books are my real, when 
I write I don’t know what happens...I don’t eat, I 
hardly sleep, I don’t shave. I have to finish a book in 
a maximum period of ten days, because I can’t cope 
physically with any more». Was it always like this, 
and is it still today?

It wasn’t always like this. And it’s less and less like this. Now 
I can as much run the hundred metres as I can endure the 
marathon of a book! For example, “The Book of the Rivers” has 
taken me eight years. And I’m still writing it and rewriting...

Many of your texts depicts, from the outset in the 
terms used, in Portuguese and in Kimbundu, a co-
lonial experience with contours that deeply mark it. 
Was this reality what made you love Angola, made 

Nas histórias que conta, os rios desempenham papel 
fundamental. O rio Cuanza ocupa lugar de destaque… 
Os rios são, para si, estradas que ligam ou caminhos que 
separam? Símbolos de vida ou de morte?

Um rio é sempre isso, fronteira e estrada indissoluvelmen-
te ligadas. E, para mim, a imagem perfeita do tempo, da 
vida, da história. Um rio, um curso de água, é o que mais 
me encanta na natureza. Antes de uma árvore, uma pedra 
mineral, um ser.

Em Angola, antes da independência, a procura da 
identidade nacional conseguiu-se através da poesia, 
como se ela veiculasse as emoções da luta nacionalista. 
Entre a prosa e a poesia se tem feito a sua obra – em 
qual dos géneros se revê melhor?

Sabe que não sei! Revejo-me na minha escrita, espe-
lha o que sinto e o que sou. O pouco que sei vem quase 
sempre da imaginação. Muito enraizada na vida. Pressin-
to, porém, que me foge o pé para o poético mesmo sob 
outras formas. 

Curioso verificar, numa retrospectiva da sua vida, 
que foram os anos de prisão no Tarrafal que mais férteis 
se revelaram para a produção literária – oito livros escri-
tos. Como encontrava naquelas circunstâncias a dispo-
nibilidade emocional para escrever?

Não era disponibilidade, era necessidade. Não sendo 
religioso praticante, escrever foi a forma de orar, supli-
car, esperar, resistir. Sobretudo isso: resistir para a espe-
rança que nos animava mas que, em certos dias e circuns-
tâncias, tropeçava.

Nesse cenário hostil da prisão recebeu a notícia de 
que tinha sido distinguido com um prémio literário da 
SPE. Recorda esse momento com que sentimento?

Como se fosse hoje. Incredulidade por algum tempo; 
depois uma íntima paz – sempre havia quem não se esque-
cesse de nós mesmo longe da pátria, da família, da vida; por 
fim, mais tarde, distanciamento porque eram as circunstân-
cias e não eu ou o que eu escrevera.

«Os meus livros são o meu real, quando escrevo não 
sei o que se passa... não como, quase não durmo, não faço 
a barba. Tenho de terminar o livro no período máximo de 
dez dias, porque fisicamente não aguento mais»… confessou  
um dia. Foi assim sempre, ainda hoje é assim?

Nem sempre foi assim. E cada vez menos é assim. Já não 
sei correr nem os cem metros quanto mais a maratona de 
um livro! Por exemplo, “O Livro dos Rios” levou-me oito 
anos. E ainda o escrevo e reescrevo…

Muitos dos seus textos retratam, desde logo nos 
termos utilizados, em Português e em Kimbundu, uma  
vivência colonial com contornos que o marcaram profun- 
damente. Foi essa realidade que o fez amar Angola, 
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you fight for it and serve its interests as a free nation 
in search of affirming its identity?

This reality, partly collective, partly very personal, shaped 
me as a child. Therefore, I am a being defined by culture 
drunk up during my formative years. This cultural definition 
in the broader sense, is what made me Angolan. And once 
made, it could be nothing else. And thus we needed to free our, 
my, identity from what was not allowing its free expression: 
the Portuguese colonial system.

«As it’s easier we usually start at the root of the 
matter, at the roots of things, at the root of events, of 
conversations», Luandino said in Luuanda. Coming 
to this root of things, when did you become a writer, 
when did you feel you were a writer and why did you 
start writing?

As soon as I started reading at the age of seven. I imagined 
myself writing these stories, being like those men whose names 
appeared on the cover of the books I devoured, at night, hidden 
from my parents - the paraffin for the lamp was expensive...
Then at school in the newspaper O Estudante...

The first Portuguese language writer to be awarded  
the Camões Prize was the Angolan José Craveirinha, 
in 1991. Invoking the literary quality and the African  
nature of your work, the jury awarded you this 
prize 15 years later. But greater than the prize was 
your refusal to accept it. Would you do the same 
thing today?

Without a shadow of a doubt. They weren’t circumstan-
tial reasons, they were personal reasons. If I know about it and 
it is within my abilities I do not accept injustices.

In recent years you have stepped back from the 
limelight, retired and devoted yourself to the earth. 
Do you live in conflict with the world, cut off from 
society, restless? Have you found peace and reconcilia-
tion in this choice of life?

This is a myth, this thing about dedicating myself to the 
earth. Living in a farming area, it’s easy to say I’m a farmer. 
Worse still to think that I was cut 
off from whatever it may be. I have 
the privilege of having the freedom 
to live as I do, not as I am or how 
I was told to...Restless? This, yes. 
Permanently. I am alive in the 
world, in history – how can you 
live peacefully?

When will next have ten 
more days to write and finish 
you next book?

If there aren’t many inter-
views with thirteen questions...I 
need thirteen years!

lutar por ela e servir os seus interesses de nação livre à 
procura de afirmação e identidade?

Essa realidade, em parte colectiva, em parte muito pes-
soal, formou-me de criança. Por isso, sou um ser a quem a 
cultura, bebida nos anos de formação, define. Essa definição 
cultural em sentido amplo, abrangente, é que me fez angolano. 
E, feito, não podia deixar de continuar a ser. E para isso 
era preciso libertar a nossa, a minha, identidade do que não 
permitia a sua livre expressão: o sistema colonial português.

«Costuma se começar, para ser mais fácil, na raiz dos 
paus, na raiz das coisas, na raiz dos casos, das conver-
sas» diz Luandino em Luuanda. Indo a essa raiz das 
coisas, quando começou a ser escritor, quando se sentiu 
escritor e por que começou a escrever?

Logo que comecei a ler aos sete anos. Imaginei-me a 
escrever aquelas histórias, a ser como aqueles senhores cujo 
nome vinha na capa dos livros que devorava, de noite, às 
escondidas dos meus pais, o petróleo para o candeeiro era 
caro…Depois no liceu no jornal O Estudante…

O primeiro escritor de Língua Portuguesa a ser ga-
lardoado com o Prémio Camões foi o angolano José 
Craveirinha, em 1991. Invocando a qualidade literária 
e o carácter africano da sua obra, o júri atribuiu-lhe esse 
Prémio 15 anos depois. Mas mais do que o Prémio, ficou 
a recusa do Prémio. Hoje teria procedido de igual forma?

Sem margem a dúvidas. Não foram motivos circunstan-
ciais, foram razões de mim-mesmo. Se for do meu conheci-
mento e estiver ao meu alcance, não aceito injustiças.

Nos últimos anos da sua vida saiu de cena, retirou-se 
e dedicou-se à terra. Vive em conflito com o mundo, em 
ruptura com a sociedade, em desassossego? Encontrou 
nesta opção de vida a paz e a reconciliação?

É um “mito” isso de me dedicar à terra. Vivendo em 
zona agrícola é fácil dizer-se que é agricultor. Pior ainda, 
pensar que estive, estou em ruptura com o que quer que 
seja. Tenho o privilégio de ter a liberdade para viver como 
sou, não como estou ou se formatou, decretou…Desassossego? 
Isso, sim. Permanente. Estou vivo, no mundo, na História – 
como viver sossegado?

Quando vai ter mais dez dias para escrever e termi-
nar o seu próximo livro?

Se não houver muitas entrevistas com treze perguntas…
preciso de treze anos!

Texto de Text by Pedro Mariano | Fotografias gentilmente 
cedidas por Photographs kindly given by Oficina do Livro



MVRDV
Arquitectos do Futuro

Num futuro, não muito longínquo, as vivências humanas passarão, seguramen-
te, por muitos dos arquétipos de metrópoles polidas, edifícios arquitectados e pro-
jectos urbanísticos que nos dias de hoje vemos como díspares, estranhos, inconce-
bíveis, surpreendentes… Essa diversidade, muitas vezes incompreensível pela sua 
raridade e desconhecimento, começa a assegurar-se como o cunho dos MVRDV. 
Marca ousada, que extrapola os convencionalismos arquitectónicos, que atenta às 
problemáticas actuais de sustentabilidade, uma marca promissora de uma arquitectura 
de e do futuro…

Architects of the Future 
In a not so distant future, humans will surely live their lives in a range of models of 

polished metropolises, in architected buildings and urban projects, which, with today’s 
eyes appear different, strange, inconceivable and astonishing. This diversity, often incom-
prehensible for its rarity and unfamiliarity, is beginning to prove to be the hallmark of 
MVRDV. This is a daring brand, extrapolating architectural conventionalisms, attentive 
to current problems of sustainability and one that promises architecture with and of the future.

Sk
y V

ill
ag

e, 
Im

ag
em

 d
e I

m
ag

e b
y M

V
R

D
V

 - 
A

D
EP

T

Villas&GolfePortugal | 44 Villas&GolfePortugal | 45



Villas&GolfePortugal | 46 Villas&GolfePortugal | 47

Desde 1993, são três os nomes, Winy Maas, Jacob van 
Rijs e Nathalie de Vries, que compõem o timbre distintivo 
do gabinete holandês de arquitectura MVRDV. 

O trio de arquitectos dirige uma grande variedade de pro-
jectos de arquitectura, urbanismo e paisagismo, atribuídos a 
uma grande variedade de colaboradores que são organizados 
em equipas lideradas por cada um dos principais projectistas. 

Seguindo uma dinâmica própria, em 2008, os MVRDV 
projectaram um arranha-céus de 116 metros de altura des-
tinado a apartamentos, hotéis, lojas, escritórios e estaciona-
mento. Com uma superfície total de 21 688 m², o Sky Village, 
localizado em Roskildevej, uma das principais artérias do leste 
do centro de Copenhaga, Dinamarca, reinterpreta a actual ins-
tabilidade dos mercados internacionais. Baseado numa gra-
de flexível que permite alterar a programação e redesenhar 
as diferentes unidades, cada pixel do edifício equivale a um 
quadrado de 60 m² disposto em torno de um núcleo central.

Instigados pela Living Architecture, os MVRDV pro-
jectaram uma habitação de férias para aluguer. Recentemente 
concluída, a Balancing Barn, situada em Suffolk, na Inglaterra, 
é praticamente invisível desde a estrada, mas a genuidade 
do volume arquitectónico, com 30 metros de comprimento,  

Since 1993 three names stand behind the Dutch archi-
tecture practice MVRDV – Winy Mass, Jacob van Rijs and 
Nathalie de Vries.

The trio of architects orchestrate a large variety of ar-
chitecture, urbanism and landscape projects, attributed to a 
large variety of employees that are organised into teams led by 
each one of the main project designers.

Following its own particular dynamics, in 2008 MVRDV 
designed a 116-metre skyscraper for use as apartments, hotels, 
shops, offices and parking. With a total surface area of 21,688 
square metres, Sky Village, located in Roskildevej, one of the 
major roads heading westwards out of central Copenhagen, 
Denmark, reinterprets the current instability of internation-
al markets. Based on a flexible grid allowing alterations to the 
programming and the redesign of different units, each pixel 
of the building equals a square of 60 square metres arranged 
around a central nucleus.

Commissioned by Living Architecture, MVRDV designed 
a holiday home for letting. Recently completed the Balancing 
Barn, located in Suffolk, England, is practically invisible from 
the road, but the authenticity of the architectural volume, with 
a length of 30 metres, resides in its 15-metre cantilever hanging  

Balancing Barn, Imagem gentilmente cedida por Image kindly provided by MVRDV  
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over a slope. Within this body we find a living room enjoying 
a wide panorama of the Suffolk landscape and surrounding  
lake, a unique familiarity with nature, increased by the floor 
with glass sections, allowing you to see the gaping space be-
neath the building and the sloping ground.

Construction work began on another high point of 
the originality and extravagance of MVRDV last year, in  
Rotterdam, Holland. The hybrid quality of the Rotterdam 
Market Hall is established not only through its arched shape, 
but also through the arrival of a new urban style combining 
sustainable public, leisure, parking and residential functions, 
increasing the possibility of synergies between the different 
spaces. Thus an arcade of 228 apartments will produce a huge 
concourse for 100 exhibitors, shops and restaurants, joined by 
1200 underground parking spaces and a supermarket. The 
front and sides of the arch, each 40 metres high and wide, 
will be covered by a flexible suspended glass façade, ensuring 
the maximum in transparency into the hall. The eccentricity 

reside num cantilever de 15 metros suspenso sobre um de-
clive. Dentro deste corpo afirma-se uma sala com ampla 
panorâmica sobre Suffolk e o lago envolvente, uma inti-
midade única com a natureza, amplificada pelo piso com 
aberturas em vidro colorido que possibilitam observar o 
desnível e uma criança brincando no baloiço.

Outro ponto alto da originalidade e extravagância dos 
MVRDV começou a ser construído no ano passado, em 
Roterdão, Holanda. A hibridez do Centro Comercial de  
Roterdão estabelece-se, não só pela sua forma em arco, mas 
também pela emergência de uma nova tipologia urbana 
que combina sustentavelmente funções públicas, de lazer, 
estacionamento e habitação, aumentando a possibilidade 
de sinergias entre os diferentes espaços. Deste modo, uma  
arcada de 228 apartamentos vai criar um grande recinto 
para 100 expositores, lojas e restaurantes, além de 1200 
lugares de parqueamento subterrâneo e um supermercado. 
Os 40 metros de altura e largura da frente e traseiras do 
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of the project lies in the bright, fresh colours of some market 
products that will be displayed on the internal façade of the 
shopping centre.

Faced with the high urban density levels experienced in 
many parts of the globe, MVRDV has outlined an innovative 
plan for Gwanggyo, a project for the birth of new city 35 km 
south of Seoul, South Korea. The strategy of the Gwanggyo 
Power Centre consists of interlocking rings of public services, 
commerce, culture, housing, offices and leisure, formatting 
new metropolitan areas. Each ring features an open air terrace 
and the plantations around its edges, fed by a water storage 
and irrigation system, produce a cohesive and harmonious 
park between each of the juxtaposed sets of rings.

Still in the design phase, the House of Culture and 
Movement, in Copenhagen, will provide a dynamic space 
for the Danish capital. When the three construction phases 
are complete, the work will have a total area of 12 thousand 
square metres. The main building, a large rectangular glass 
block, will house six programmatic elements – theatre, health 
centre, eating area, research centre with exhibition hall,  

arco irão ser cobertos por uma fachada flexível e suspensa 
de vidro permitindo a máxima transparência para o interior 
do salão. A excentricidade da obra reside nas cores vivas e 
frescas de alguns produtos do mercado que irão ser exibidas 
na fachada interna do centro comercial.

Face à forte densidade urbana que atinge diversas zonas 
do globo, os MVRDV delinearam um plano inovador para 
Gwanggyo, um projecto para o nascimento de uma nova 
cidade, a 35 km de Seul, Coreia do Sul. A estratégia do 
Gwanggyo Power Centre consiste em anéis congregadores de 
serviços públicos, comércio, cultura, habitação, escritórios 
e lazer formatando novas áreas metropolitanas. Cada anel 
recebe um terraço ao ar livre e as plantações em seu redor, 
alimentadas por um sistema de armazenamento e irrigação 
de água, concebem um parque verde coeso e harmonioso 
entre cada um dos conjuntos de anéis justapostos. 

Ainda em fase de projecção, a House of Culture and  
Movement, em Copenhaga, irá ocasionar um espaço dinâmico 
na urbe. No final das três etapas de construção, a obra terá 
uma área de 12 mil m². O edifício principal, um grande 
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bloco de vidro rectangular, albergará seis elemen-
tos programáticos – teatro, centro de saúde, área 
de alimentação, centro de estudos com sala de  
exposições, clube de fitness e lazer e zona adminis-
trativa. Os volumes estão envoltos numa cortina 
urbana que funciona como moldura para o jardim. 

Perante estes exemplos, confirma-se que, ao 
longo de 17 anos de trabalho, os MVRDV con-
tinuam a exercer o fascínio e a pesquisa metódica 
sobre a densidade através de um método de mol-
dagem do espaço definindo uma arquitectura con-
temporânea e inovadores processos de design.

fitness and leisure club and administrative area. The 
volumes are surrounded by an urban curtain that 
works as a framework for the garden.

Given these examples, it can be seen that after  
17 years of work MVRDV still exercises fascination 
and methodical research into density through a method 
of moulding space, defining a contemporary architec-
ture and innovative design processes. | www.mvrdv.nl

Texto de Text by Patrícia Ramos
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Museu Maxxi

Dinâmico e 
Futurista

Dynamic and 
Futuristic

Maxxi Museum
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Da cabeça de Zaha Hahid, arquitecta iraquiana a viver em Londres, 
saiu um dos projectos mais arrojados dos últimos anos e que até já lhe valeu o Prémio 
Stirling de Arquitectura 2010, que distingue o melhor projecto de arquitectura britânico do ano. O 
Museu Maxxi, em Roma, é um desafio aos sentidos devido à sua construção labiríntica. Entrar no 
Maxxi é entrar num longo tubo de cimento, que se ramifica, enrola e choca. A intenção de Zaha Hahid 
era tornar o espaço dinâmico e futurista, numa intersecção de fluxos de energia. Nunca a cidade dos 
Papas e dos Imperadores tinha visto um projecto tão arrojado, e é por isso que se percebe a atracção 
dos cerca de 1150 visitantes que passam pelo Maxxi diariamente. Atraem as exposições de arte e  
arquitectura, mas atrai também o edifício enquanto objecto de arte.

Iranian-born, London-based architect Zaha Hadid has let loose one of the most daring projects 
of recent years, so good that it has even been awarded the Stirling Prize for Architecture 2010, which recognises the best British 
architecture project of the year. The Maxxi Museum in Rome – a challenge to the senses due to its labyrinthine construction –.

Entering the Maxxi is like entering a long cement tube that branches out, rolls up and shocks. Zaha Hadid’s intention was to 
make the space dynamic and futurist, in an intersection of energy flows. Never has the city of popes and emperors seen such as daring 
project – no wonder 1150 visitors are attracted through its doors every day. They are drawn in by the art exhibitions and the archi-
tecture, but also by the building as a work of art in its own right.

As paredes redondas que ocupam 
grande parte do Maxxi poderiam ser um 
obstáculo à exposição de obras de arte, mas os car-
ris pendurados no tecto do museu permitem vencer 
esse obstáculo e tornam a experiência da visita ainda 
mais diligente. No interior, o Maxxi é na realidade 
dois museus distintos, o de arte e o de arquitectura. 
O Maxxi Arte conta com um acervo de 350 obras e o 
Maxxi Arquitectura tem 75 mil desenhos, incluindo os 
arquivos pessoais de vários arquitectos do século XX. 
Spazio é a alma do Maxxi e é também o mote para a 
primeira exposição permanente dos dois museus. In-
clui 70 trabalhos de nomes importantes da arte mun-
dial como Alighiero Boetti e Anish Kapoor, e inclui 
também uma instalação do Studio Azurra, que viaja 
pelos últimos 60 anos da arquitectura italiana. O gi-
gante Cosmic Magnetic, com mais de 24 metros de 
comprimento, pertencente a Gino De Dominis, figura 
de destaque da arte contemporânea italiana, é outro 
dos pontos de interesse. Estará em exposição até 7 de 
Novembro, acompanhado de Luigi Moretti Architetto, 
um dos nomes maiores da arquitectura do Século XX. 
Depois seguir-se-ão outras mostras, mas a janela imensa  
do piso superior, inclinada sobre jardim, estará lá sempre,  
como um convite ao voo.

Fo
to

gr
afi

a 
de

 P
ho

to
gr

ap
h 

by
 R

ola
nd

 H
al

be
Fo

to
gr

afi
a 

de
 P

ho
to

gr
ap

h 
by

 R
ola

nd
 H

al
be

Fo
to

gr
afi

a 
de

 P
ho

to
gr

ap
h 

by
 H

ele
ne

 B
in

et

Fo
to

gr
afi

a 
de

 P
ho

to
gr

ap
h 

by
 H

ele
ne

 B
in

et

Fo
to

gr
afi

a 
de

 P
ho

to
gr

ap
h 

by
 H

ele
ne

 B
in

et



Villas&GolfePortugal | 56 Villas&GolfePortugal | 57

The rounded walls that occupy much of 
the Maxxi could well present an obstacle to exhibiting the 
works of art, but the rails hanging from the ceiling overcome this 
hurdle and make the visit experience all the more attentive. 
In its interior the Maxxi is actually two different museums, 
one for art and one for architecture. The Maxxi Art holds a 
collection of 350 works and the Maxxi Architecture is home to 
75 thousand designs, including the personal archives of many 
20th-century architects. Spazio is the soul of the Maxxi and 
it also the motto for the first permanent exhibition of the two 
museums. It includes 70 works by important names from the 
art world, including Alighiero Boetti and Anish Kapoor, and 
also includes an installation by Studio Azurra, on a journey 
through the last 60 years of Italian architecture. The giant  
Cosmic Magnetic, 24 metres long, belongs to Gino De  
Dominis, a major figure in Italian contemporary art, is another  
point of interest. It will be on show until November 07, joined 
by Luigi Moretti Architetto, one of the leading names in 
20th-century architecture. Then other shows will follow, plus 
the immense window of the upper floor, leaning out over the 
garden, will always be there, as if an invitation to flight. 
www.fondazionemaxxi.it

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira 
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Uma «Porta de Saída»
Tem-se vindo a falar muito sobre o “hiper-cluster” do Mar e a sua relevância para a implementação de uma 

estratégia desenvolvimentista consistente em Portugal.
O Mar tem que ver, inegavelmente, com a nossa História e as nossas tradições. Mais, dispomos de águas ter-

ritoriais de uma dimensão quase igual à dos restantes países nossos parceiros na U.E. – sobretudo, se pensarmos, 
ainda, na EU dos quinze –, o que, quer queiramos, quer não, significa que não faz qualquer sentido desperdiçar 
um recurso que apresenta grandes potencialidades. Mas, é preciso formular, também, neste domínio, propostas 
concretas, em vez de nos quedarmos por meras exposições genéricas, de afirmação de princípios, sem se procurar 
passar da teoria à realidade.

Sou dos que pensam que valerá a pena o Governo português tentar negociar nas instâncias comunitárias a 
aceitação de um regime fiscal transitório (por exemplo, a dez anos) que permitisse ao nosso País desenvolver o que 
se convencionou designar de “hiper-cluster” do Mar.

 Assim, o licenciamento das embarcações gozaria de um regime especial, as empresas do sector (desde as ligadas 
às pescas, às de transporte mercantil, passando por outras) estariam isentas de IRC por dez anos, os rendimen-
tos resultantes da distribuição de dividendos das unidades empresariais gozariam, também, de um tratamento 
privilegiado, em termos de IRS, havendo, ainda, que considerar tratamentos discriminatórios nos domínios do 
IMI e do IMT. E, concomitantemente, procuraríamos respeitar o PEC, implementando uma política de rigor nas 
Finanças Públicas.

Mais, teríamos uma “porta de saída”, i.e., a possibilidade de dispor de um tratamento discriminatório que nos 
permitiria obter condições privilegiadas para aproveitar algumas das nossas vantagens competitivas dinâmicas.

Trata-se de uma hipótese de trabalho impossível? Não penso que seja. E julgo que deveríamos procurar con-
cretizá-la, o mais rapidamente possível.

Nem mais, nem menos… 

An «Exit Door»
Much has been said about the “hyper-cluster” of the sea and its relevance in the implementation of a solid developmentalist 

strategy in Portugal.
The sea is undeniably part of our history and our traditions. Moreover we have territorial waters almost equal in size 

to our partners, other countries in the EU, especially when you think about the EU when it had 15 member states, which, 
whether we want it not, means that it makes no sense at all to waste a resource that presents such great possibilities. But 
in this field we also need to formulate concrete proposals instead of sticking to mere generic displays, affirming principles 
without trying to turn theory into reality.

I’m one of those who think that it’s worth the trouble for the Portuguese government to try and negotiate with EU  
authorities the acceptance of a transitory tax regime (for example, ten years) that would allow our country to develop what 
is commonly known as a “hyper-cluster” of the sea. 

Thus, vessel licensing would enjoy a special regime, the sector’s companies (from those linked to fishing, or those involved 
in shipping, to many others) would be exempt from paying income tax for ten years, revenue resulting from the distribution 
of dividends of business units would also enjoy privileged treatment in terms of income tax, while also considering discrimi-
natory treatment with municipal property tax and property transfer tax. And, concurrently, we would aim to respect the 
Stability and Growth Pact (SGP), implementing strict policies in public finances.

Also, we would have an “exit door”, i.e., the possibility to use a discriminatory treatment, which would allow us to obtain 
privileged conditions to make the most of some of our dynamic competitive advantages.

Is this an impossible work conjecture? I don’t think it is. And I believe that we should try and make it happen as quickly 
as we can.

Nothing more and nothing less...

A Opinião de António Rebelo de Sousa Opinion
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Lou Ruvo Center  
For Brain Health 

ARQUITECTURA 
ESCULTURAL

  

Sculptural Architecture



Villas&GolfePortugal | 60 Villas&GolfePortugal | 61

Marcado pelos traços emblemáticos do design controverso de Frank Gehry, o Lou 
Ruvo Center, da Cleveland Clinic, sobressai entre as restantes construções de Las Vegas. Dedicado à inves-
tigação e tratamento de problemas cerebrais, o mais recente projecto de Gehry é composto por dois edifícios que, como 
lados opostos do cérebro, se completam na sua diferença. Fluidez e estrutura, caos e organização, liberdade criativa e 
funcionalidade. Lado direito, lado esquerdo.

Num primeiro relance, a sensação de desalinho é imediata. A capa de aço inoxidável dramaticamente curvado, como 
que a derreter, é imagem de marca do arquitecto canadiano. Ao entrar no Life Activity Center, o brilho dos painéis de 
metal exteriores desaparece, sendo substituído por uma dança de luz que flui através de várias aberturas. Tendo este edi-
fício como objectivo exclusivo receber eventos cujas receitas se destinam ao financiamento do centro, estes jogos de luz 
garantem a possibilidade de criar efeitos dramáticos.  Já no edifício médico, totalmente dedicado aos pacientes e à investi-
gação, reinam as linhas simples e calmantes. Qualquer sensação de caos desaparece imediatamente no átrio inundado por 
luz natural. Não há vestígios dos estéreis e impessoais hospitais. Em cada recanto, em cada detalhe, encontra-se o toque 
apaixonado da arquitectura. 

Mais do que projectos arquitectónicos, estes edifícios são esculturas. Antes de serem encarados como estruturas fun-
cionais, são desenhados com o propósito de causar surpresa e emoção naqueles que os admiram.

Marked by the emblematic lines of the controversial design of Frank Gehry, the Lou Ruvo 
Center, in the Cleveland Clinic, stands out from the other buildings in Las Vegas. Dedicated to researching and treating 
brain health, the latest project from Gehry is made up of two buildings, which, as if the opposite sides of the brain, complement each 
other in their differences. Fluidity and structure, chaos and organisation, creative freedom and functionality. Right side, left side.

At first glance the feeling of disorder is immediate. The dramatically curved stainless steel roof, as if melting, is the trademark 
of the Canadian architect. When you enter the Life Activity Center, the sheen of the exterior metal disappears, only to be replaced 
by a dance of light flowing through a series of openings. The sole aim of this building is to hold events and use the income they create 
to finance the centre. These lighting effects are very useful in their ability to add drama to the performances. In the medical building, 
devoted entirely to patients and research, simple and calming design is king. Any sensation of chaos immediately vanishes in the 
atrium flooded with natural light. There is no sign of impersonal hospital sterility. Every corner, every detail reflects the passionate 
touch of the architecture. 

More than architectural projects, these buildings are sculptures. Before being treated as functional structures they have been 
designed with aim of causing astonishment and emotion in those who see them. | www.my.clevelandclinic.org

Texto de Text by Estela Ataíde | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Cleveland Clinic, Lou Ruvo Center 



José A. Gandía-Blasco, owner and creative mind behind Spanish brand Gan Rugs finds his 
inspiration for designing textiles and outdoor furniture in a love for the Mediterranean. Built to a design 
that is at the same time minimalist and luxurious, Gan Rugs products, from Gandia Blasco, are to be enjoyed at your leisure, 
peacefully, as if bathed in the light of this sea joining Europe to Africa. The Manga rugs and poufs, handcrafted using natural 
materials, brings a sense of cosiness thanks to their similarity to warm woollen sweaters we like to wear on cold days. Oriental cul-
tures are also very present in Gan Rugs products. Arabesco is proof of this, through its warm colours and geometric motifs, allusive 
to Islamic art. | www.gan-rugs.com

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Gan Rugs

É ao amor pelo Mediterrâneo que José A. Gandía-Blasco, proprietário e criativo da 
marca espanhola Gan Rugs, vai buscar inspiração para conceber têxteis e mobiliário de exterior. Construídos 
de forma minimalista e simultaneamente luxuosa, os produtos Gan Rugs, da Gandia Blasco, são para serem gozados sem 
pressas, tranquilamente, como se houvesse a luz desse mar que une a Europa a África a banhá-los. Os tapetes e puffs Manga, 
confeccionados à mão com materiais naturais, trazem aconchego graças à sua aproximação a camisolas de lã quentes, 
daquelas que gostamos de usar em dias frios. As culturas orientais também estão bem presentes nos tapetes Gan Rugs. O 
Arabesco é prova disso mesmo, por causa das suas cores quentes e dos motivos geométricos, que aludem à arte islâmica. 
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Gan Rugs
Ternura Luxuosa
Luxurious Softness
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Soft to the touch thanks to its silicon coating and a pleasure to the eye, the Smoon lamp by 
Beau & Bien brings the moon down from the night skies into your home. The minimalist design lamp is a polyethylene 
sphere, the same material used in spacecraft. It turns on and off with a simple touch of its surface, with the majority of its versions 
rechargeable, meaning it doesn’t need to be plugged in continually. Fascinatingly it is also water resistant, meaning you can move it 
from your bedroom or living room and place it by the pool on warmer days. The Star Smoon adds stars to the classic version, while 
the 2 Smoon combines two moons in one object. You can even have an eclipse in your home when you choose the Smoon Eclipse. 
The universe has never been nearer. | www.beauetbien.fr

Texto de Text by Andreia Barros Ferreira | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Beau & Bien

Suave ao toque por causa da cobertura de silicone e agradável à vista, o candeeiro 
Smoon, da Beau & Bien, traz a lua dos céus nocturnos até às casas de quem o possui. O candeeiro de 
design minimalista é uma esfera de polietileno, o material usado nas naves que atravessam o espaço. Liga-se e desliga-se 
com um simples toque na sua superfície, a maior parte das suas versões são recarrregáveis, não sendo necessário que ele 
esteja constantemente ligado à corrente, e é, pasme-se, resistente à água, o que significa que pode deslocá-lo do quarto ou 
da sala até à piscina em dias mais amenos. O Star Smoon junta estrelas à versão mais clássica e o 2 Smoon une duas luas num 
mesmo objecto. É até possível ter um eclipse em sua casa se optar pelo Smoon Eclipse. O universo nunca esteve tão perto.

Smoon
Sob a Luz da Lua
In the Moonlight
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Designed by German designer Kati Meyer-Brühl, the innovative Ladybug sofas emanate a 
life of their own, bringing to any décor a touch of daring and originality. Endless creativity can result in one of the 
most unprecedented and harmonious combinations of individual sofas, larger sofas, adjoining sofas, benches and cushions. Allowing 
the imagination to run wild you can create greatly asymmetric sofas, in a challenging game of singular shapes and lively colours. 
The removable covers allow greater freedom of combination and emphasise the language of the form.

The Ladybug sofas were distinguished with the Red Dot Design award in 2009 (Germany) and the Good Design award (Chicago 
Museum of Architecture and Design) and nominated for the Design award of the Federal Republic of Germany. | www.bruehl.com

Texto de Text by Carolina Xavier e Sousa | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Brühl
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Ladybug
Desafio Criativo
Creative Challenge

Concebidos pela designer alemã Kati Meyer-Brühl, os inovadores sofás Ladybug emanam 
uma vida própria, brindando qualquer decoração com um toque de ousadia e originalidade. A infinita 
criatividade pode resultar nas mais inéditas e harmoniosas combinações de sofás individuais, sofás maiores, sofás anexos, 
bancos e almofadas. 

Deixando a imaginação fluir, podem ser criados sofás profundamente assimétricos, num desafiante jogo de formas singula-
res e cores alegres. As coberturas removíveis permitem uma maior liberdade de conjugação e enfatizam a linguagem da forma.

Os sofás Ladybug foram distinguidos em 2009 com os prémios Red Dot Design (Alemanha) e Good Design (Museu de 
Arquitectura e Design de Chicago) e nomeados para o prémio Design da República Federal da Alemanha.
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Palácio Estoril Residências, um exclusivo e histórico resort residencial localizado em pleno 
Estoril, considerado «o mais luxuoso e mais caro condomínio de sempre em Portugal». Apartamentos de luxo que 
prometem oferecer uma vida de eleição a quem se deixar convencer pela qualidade, requinte e sofisticação do seu conceito, da 
responsabilidade do arquitecto Gil Graça que idealizou um projecto de interiores com grande enfoque dado à luz natural e beleza 
do Estoril. Um conceito de design contemporâneo que combina e complementa a elegância intemporal do estilo de arquitectura 
clássica típica do Estoril. Com vistas graciosas sobre os jardins do Casino e sobre a baia de Cascais, todos os apartamentos são 
uma visão de elegância e estilo, concebidos com os melhores materiais e com equipamentos da máxima excelência. Como seria 
de esperar, perante tamanho luxo, as cozinhas são naturalmente Poggenpohl, a tão conhecida, mais luxuosa e conceituada marca 
alemã. De tons claros e integrando sofisticados electrodomésticos Gaggenau, estas magnificentes cozinhas reflectem e imergem 
neste conceito único de estilo de vida.

Sem dúvida um conceito de sofisticação intemporal, onde o conforto e serenidade se aliam à elegância, distinção e bem-estar. www.poggenpohl.com

Palácio Estoril Residências, an exclusive and historic residential resort, set in the heart 
of Estoril, considered “the most luxurious and the most expensive development in Portugal”. Luxury apart-
ments designed to offer the very best in luxury living and lifestyle to all those that aim quality, refinement and sophistication. 
A concept by architect Gil Graça, who idealized a interior project that in focuses the natural light and beauty of Estoril.  A 
contemporary design concept that combines the elegance of Estoril’s classical architectural style. With gracious views over 
the Casino Gardens and Cascais Bay, all apartments are a vision of elegance and style, overflowing the best materials and 
equipments. Obviously, among so much luxury, the kitchens are naturally from the most prestigious and well-known german 
brand, Poggenpohl. Light coloured, integrating classy Gaggenau appliances, this luxurious kitchens reflect and amalgamate 
into this unique lifestyle concept.

Indeed a concept that epitomises timeless sophistication, where comfort, security and serenity ally to elegance, distinction 
and wellbeing.

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Poggenpohl

Luxo no Estoril
O mais caro resort de Portugal, com cozinhas 
Poggenpohl

Luxury in Estoril
Portugal ‘s most expensive resort, with 
Poggenpohl kitchens

PU
B
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Quinta do Crasto
Vinhas do Forte
Vineyards of the Fort

O carácter genuíno dos vinhos Quinta do Crasto assenta na autenticidade da vindima 
que é rematada com o tradicional método de pisa em lagares. Depois de macerados, os aromas resultam em 
combinações vinícolas extraordinárias, que já possibilitaram a atribuição da medalha de ouro do International Wine 
Challenge (WIC) 2010 ao vinho Crasto 2008 pelas suas notas de frutos silvestres com suaves toques florais, acordados 
numa intensa cor violeta.

Como uma das quintas do Douro com mais vinhos galardoados e distinguidos nacional e internacionalmente, a Quinta 
do Crasto não limita no seu forte o alcance das uvas que pendem nas vinhas… Em 2002, a família Roquette alia-se à fa-
mília Cazes, criando um vinho do Douro, com o saber dos vinhos de Bordeaux – Xisto. Uma aliança que foi igualmente 
distinguida em 2009 com a mesma medalha de ouro do WIC 2009, com o Xisto Douro DOC. 

Na placidez simplesmente natural da região demarcada do Douro, surge na margem 
direita, entre a Régua e o Pinhão, um forte, um crasto, uma quinta, a Quinta do Crasto.

Do latim crastum, que significa forte romano, a terra do forte, refrescada pelo rio Douro, guarda na sua essência segredos 
únicos de uma família com tradição vitivinícola.

Referenciada desde 1615, a vinha do Crasto fortalece-se com 70 hectares, dos 130 hectares da propriedade da família 
Leonor e Jorge Roquette. 

A dedicação, a entrega e a inovação e renovação das instalações vinícolas para a produção de néctares excepcionais for-
tificaram a Quinta do Crasto como marca de referência no sector dos vinhos em Portugal e no estrangeiro.

A elevada qualidade de vinhos de mesa Quinta do Crasto, tais como o Crasto e Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas; 
de Monovarietais – Tinta Roriz e Touriga Nacional –, de Monovinhas – Vinha da Ponte e Vinha Maria Teresa – e de vinhos 
do Porto – LBV e Vintage – é destacada e adensada pela mestria dos enólogos Dominic Morris e Manuel Lobo que asse-
guram vinhos característicos da região onde são criados.

In the natural peacefulness of the Douro 
demarcated region, on the right bank of the mighty river, 
between Régua and Pinhão, stands a fort, a castle (crasto in 
Portuguese), an estate, the Quinta do Crasto.

From the Latin crastum, meaning fort, the land of the fort, 
refreshed by the River Douro, holds in its essence unique secrets of 
a family with winemaking traditions.

With records dating to 1615, the Crasto vineyard is strengthe- 
ned with 70 hectares, of the 130 hectares of the property of the 
Leonor and Jorge Roquette.

Dedication, surrender and innovation and renovation of 
the winemaking facilities for the production of exceptional wines 
have fuelled the Quinta do Crasto’s reputation as a respected 
name in the wine sector in Portugal and abroad.
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The high quality of Quinta do Crasto table wines such as Crasto and Quinta do Crasto 
Reserva Vinhas Velhas; of varietals Tinta Roriz and Touriga Nacional; of single vines Vinha 
da Ponte and Vinha Maria Teresa; and of port wines LBV and Vintage - is highlighted and improved by the 
mastery of oenologists Dominic Morris and Manuel Lobo ensuring wines that are characteristic of the region in 
which they are made.

The genuine character of Quinta do Crasto wines lies in the authenticity of the harvest, which is completed with 
the traditional method of grape crushing barefoot in granite presses. Once macerated, the aromas result in extraor-
dinary wine combinations, leading to the gold medal performance at the International Wine Challenge (WIC) 
2010 of the Crasto 2008, with its hints of fruits of the forest and gentle floral touches, and deep violet colour.

As one of the estates in the Douro with the most awarded and distinguished wines, nationally and internationally, 
the Quinta do Crasto, in its fort, doesn’t limit itself to the value of the grapes hanging on the vines...In 2002, the 
Roquette family joined forces with the Cazes family to create a Douro wine with the knowhow of Bordeaux wines – 
Xisto Douro DOC. This joint venture was also distinguished with the same gold medal at the WIC 2009.
www.quintadocrasto.pt

Texto do Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente cedidas pela Photographs kindly given by Quinta do Crasto
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Restaurante Unique
Unicidade sobre a Mesa
One of a Kind

Único na decoração, único na degustação, 
único no ambiente, único na localização – o 
Unique encerra num espaço contemporâneo e minimalista 
uma singularidade, também ela única.

Em pleno coração de Lisboa, no Chiado, o Unique so-
bressai pelo desenho que enverga, obra da estilista Fátima 
Lopes. A designer de moda portuguesa delineou o ambien-
te ao coordenar geometricamente as formas, linhas e cores 
neutrais – branco e preto – do restaurante, com um pequeno 
pátio interior. 

Unique in its décor, unique in its fla-
vours, unique in its location – Unique restaurant, 
contemporary and minimalist, can be said to be unlike any 
other eatery.

Stood right in the heart of Lisbon, in Chiado, Unique 
stands out for the design it sports, care of fashion designer 
Fátima Lopes. The Portuguese fashion designer has created 
an environment that geometrically coordinates the shapes, 
lines and neutral colours – black and white – of the restau-
rant, with a small inner courtyard.
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At the table, the distinction of every dish is touched by the prize-winning experience and 
knowhow of enthusiastic Chef João Simões. The complete commitment of this representative of national cuisine, 
awarded in 2006 with the ‘World Haute Cuisine’ prize, can be seen in two menus packed with incomparable and sublime flavours.

Reinventing and inventing new recipes, to stimulate connoisseurs or for the mere professional challenge, the combinations of various 
flavours also bless three different tasting menus that can be changed according to the guest’s wishes.

After delighting on «Pork ‘Secretos’ and ‘Cabidela’ Rice», guests can then enjoy the sweet fruity treats of Unique’s exclusive 
menu, including Strawberry Gratin with Passion Fruit Sorbet.

Equally unique in its service, Unique also features a glamorous bar space, as well as private parking and valet parking service.

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias de Photographs by Fernado Algarvio | www.chiadounique.com

Sobre a mesa, a distinção de cada prato é talhada pela experiência pre-
miada e saber que ultrapassam a jovialidade do Chef João Simões. A entrega total do 
representante da cozinha nacional, laureado em 2006 com o prémio Mundial de Alta Cozinha, paten-
teia-se em duas cartas repletas de incomparáveis e sublimes paladares.

Reinventando e inventando novas receitas, pelo estímulo dos apreciadores ou por mero desafio pro-
fissional, as alianças de diversos sabores alimentam igualmente três menus degustativos diferentes que 
podem ser alterados segundo intenção do cliente.

Deliciada pelos «Secretos de porco com arroz de cabidela», a cozinha de autor do Chef adoça a 
ementa exclusiva do Unique com sobremesas frutadas, como por exemplo, os morangos gratinados com 
sorbet de maracujá. 

Igualmente único no seu atendimento, o Unique dispõe também de glamouroso espaço de bar, além 
de estacionamento privativo e serviço de vallet parking.
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Vice-Presidente Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Vice-President at the Superior Institute of Social and 
Political Sciences

Cooperação e Negócios com África
Quando falo em cooperação, penso sobretudo em África e numa atitude muito própria da maneira de ser 

portuguesa: juntar o útil ao agradável. Ou seja, penso numa mistura compatível de solidariedade e negócios. 
Porque, como está demonstrado há décadas, desde as independências, a pura e simples doação de fundos para 
projectos de desenvolvimento em África não se tem traduzido em casos de sucesso, mas sim no esbanjamen-
to descontrolado de dinheiro e no enriquecimento desavergonhado de uns quantos, a partir de situações de  
pobreza e miséria indescritíveis.

Por esta razão, agora a tendência, depois da onda de perdão de dívidas, é a de responsabilizar os africanos 
através de empréstimos numa lógica de economia de mercado, mas obviamente sustentados por relações e taxas 
especiais. É suposto que esta dinâmica reforce os vários processos de democratização em curso no continente 
africano e, consequentemente, seja um factor estimulante da iniciativa privada, em larga medida coberta pelo 
investimento estrangeiro. 

Isto, para já, significa o descrédito do discurso da “herança colonialista” que desculpava líderes corruptos e  
incompetentes e marcou décadas de projectos fracassados. Significa também que se reconhece gradualmente que, 
ao longo das duas ou três gerações que durou o processo, apenas, também houve um lado positivo da colonização 
no desenvolvimento económico e social da África. Aí, o facto é hoje reconhecível pela comparação entre as evidên-
cias do antes e do depois das independências.

Este contexto requer dos empresários portugueses uma resposta inteligente e competitiva face aos estrangeiros, 
adequada à nova onda de cooperação e negócios com África. Existe um enorme acervo de estudos coloniais actuali-
záveis à espera de quem os consulte…

Cooperation and Business with Africa
When I talk about cooperation I’m thinking mostly in Africa and in a very particular attitude of the way of being  

Portuguese: joining the useful to the pleasant. That is to say, I’m thinking about a compatible blend of solidarity and busi-
ness. Because, as demonstrated decades ago, since independence, the pure and simple donation of funds for developmental 
projects in Africa has not be turned into success stories; rather into the uncontrolled squandering of money and in unashamedly 
making the few rich, arising from indescribable situations of poverty and misery.

For this reason, the trend now, after the wave of debt pardons, is that of giving Africans responsibility through loans in 
a market economy scheme, but obviously sustained by special relationships and rates. It is supposed that this action reinforces 
the various processes of democratisation in progress in the African continent and, consequently, works as a stimulant for 
private initiative, to a large extend covered by foreign investment.

For now, this means the discredit of the discourse of “colonialist inheritance”, which excused corrupt and incompetent 
leaders and marked decades of failed projects. It also implies that it is gradually being recognised that, over the two or three 
generations that the process has lasted, only, there was also a positive side to colonisation in the economic and social development 
of Africa. There, the fact is recognisable today by the comparison between the certainties of before and after independence.

This context requires an intelligent and competitive response from Portuguese entrepreneurs to foreigners, one that fits 
with the new wave of cooperation and business with Africa. There is huge pile of updatable colonial studies waiting for 
anyone who consults them...  

A Opinião de Pedro Borges Graça Opinion
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Mira Hotel

ODE AOS 
CINCO 

SENTIDOS
  

Ode to the Five Senses
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Emoções à flor da pele, ecos de luz prateada entre uma paleta de cores vibrantes e 
uma porta aberta ao epicurismo e à vanguarda. O Mira Hotel, em Hong Kong, consolida uma experiên-
cia sensorial e iconoclasta memorável. Situado na vibrante Tsimshatsui, o hotel exsuda design contemporâneo, conforto e 
cosmopolitismo.

Com assinatura do americano Charles Allem, o ambiente futurista e sofisticado faz já deste hotel uma referência no Mundo.
Conforto, relaxe e evasão são as premissas que garantem uma estadia única, não só porque o hotel é um ícone do Século 

XXI, como também aqui qualquer hóspede é considerado uma estrela e conta com atendimento personalizado.
A tal ponto que cada um pode escolher o design, a cor e o tamanho do quarto, à la carte, consoante o seu estado de 

espírito. Com 492 quartos - cada um individualizado e decorado de forma única – concebidos pelo lifestyle guru Colin 
Cowie – 56 suítes e os dois andares do exclusivo Mira Club, a paleta de escolha é ambiciosa e irresistível.

Overt emotions, echoes of silvery light amongst a palette of vivid colours and a door open to 
sensuality and cutting edge concepts. The Mira Hotel, in Hong Kong, has created a memorable sensorial and icono-
clastic experience. Located in vibrant Tsim Sha Tsui, the hotel exudes contemporary design, comfort and cosmopolitan style.

Designed by American Charles Allem, the futurist and sophisticated atmosphere has already made a name for this hotel around the globe.
Well being, relaxation and recreation are the premises behind the assurance of a unique stay, not only because the hotel is an icon 

of the 21st century, but also because here every guest is treated like a star and can count on personalised service - to such a point that 
every guest can choose à la carte the design, colour and size of their room to match their mood. With 492 rooms, each one individual 
and uniquely decorated – designed by lifestyle guru Colin Cowie, 56 suites and the two floors of the exclusive Mira Club, the palette 
of choice is ambitious and irresistible.
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Todos os quartos estão equipados com as mais modernas tecnologias cibernéticas. 
Porque aqui os cinco sentidos nos levam numa viagem apelativa e sensorial, o lugar dedicado à gastronomia é também 

especial, mais uma vez com várias propostas consoante os apetites.
Do descontraído Whisk, espaço dedicado à gastronomia europeia, ao Cuisine Cuisine – restaurante que aposta na cozi-

nha cantonesa – até ao Yamm, que revela o mundo gourmet japonês, todos os caminhos nos conduzem a sabores exóticos 
e perfeitos.

No bar Room One e no Terrace Garden Lounge pode usufruir-se de uma experiência ao ar livre, quando as noites amenas 
convidarem para um cocktail apreciando o skyline de Hong Kong. Com quedas de água a oferecer-nos um pedaço de céu 
entre as nuvens.

Every room is equipped with the latest in cybernetic technology, and because the 
five senses take us on a pleasurable and sensorial journey here, the hotel’s gastronomic centre is also 
special, once again offering a choice of suggestions depending on your appetite.

From the relaxed Whisk, venue dedicated to European cooking, or Cuisine Cuisine – an eatery dedicated to 
Cantonese gastronomy -, to Yamm, which reveals the gourmet world of Japan, every path leads you inexorably to 
exotic and perfected flavours.

In the Room One bar and in the Terrace Garden Lounge, guests can enjoy a taste of open air living, with 
warm nights perfect for a slow cocktail, taking in the Hong Kong skyline, while waterfalls offer you a piece of sky 
between the clouds.

With the sensual philosophy of the Mira Hotel ruled by pleasure, the hotel’s spa invites you to yet further  
unmissable moments.
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A selection of revitalising treatments from luxury French cosmetic 
brand Anne Semonin and from dermatologist Dr. Murad remove any 
sign of stress or jetlag following a long journey. With décor that appeals once again to the senses, 
the Miraspa is an example of a luxury spa in which well being is designed.

A further highlight of the Mira is the Mirahotel Ballroom, with room for up to 800 
guests, this is a spectacular, dreamlike venue featuring 25 thousand light combinations and 
technology, including 18 silver chandeliers.

A must-see destination for the multi-sensorial and almost futuristic experience the Mira 
Hotel manages to make real, despite feeling like your living a dream while you’re there.
www.themirahotel.com

Texto de Text by Fátima Iken | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs gently given 
by Mira Hotel

E porque a filosofia epicurista do Mira Hotel se rege pelo prazer, o spa do hotel con-
vocará a outro dos momentos a não perder.

Uma selecção de tratamentos revigorantes assinados pela linha de cosméticos de luxo francesa de Anne Semonin e do 
dermatologista Dr. Murad afastam qualquer sombra de stress ou jet-lag após uma longa viagem. Com uma decoração que 
apela, mais uma vez, aos sentidos, o Miraspa é o exemplo de um spa de luxo onde se projecta bem-estar.

Destaque ainda para a sala de espectáculos, o The Mirahotel Ballroom, com capacidade para 800 convidados, que nos 
transporta para uma dimensão onírica com 25 mil combinações de luz e tecnologia, entre 18 candelabros de prata.

Um destino a não perder pela experiência multissensorial e quase futurista que o Mira Hotel consegue tornar real, 
apesar de, enquanto aqui estamos, parecer que vivemos um sonho.



Macau
Pedaços de 

Paraíso
  

Pieces of Paradise
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Many hours later, flying eastwards, the plane slowly loses height, searching 
for the Chep Lap Kok runway, built in the middle of the sea, adding even further to the mystery  
surrounding this arrival in the Far East.

After the plane, the boat – bobbing in Victoria Harbour, the jetfoil slowly moves away from Kowloon and 
Tsim Sha Tsui Promenade to soon rise up out of the water, leaving nothing but a very fine steel keel under the 
surface, and advancing at speed between the two hundred islands of all sizes and guises dotted about the mouth 
of the Pearl River, a delta 60 kilometres wide separating Hong Kong from Macau. 

The city, which in Chinese is called Ou Mun and which the Portuguese baptised Macau (from the bay  
of A-Má, or A-Má Gao, then Magao), is hidden behind the Bridge of Friendship, designed with elegance and 
gracefulness, evoking the back of a rolling dragon over the calm waters, on its way to the island of Taipa.

It doesn’t take long for the nature of this territory to be revealed to the visitor, its lights of every colour like 
festive garlands, its noises and smells, its people of so many backgrounds, its streets and lanes, its hectic life ex-
perienced between daring glass buildings and magnificent baroque constructions, framing Portuguese squares.

Muitas horas depois, voando para leste, o avião perde lentamente altitude e procura 
a pista de Chep Lap Kok, construída no meio do mar, adensando ainda mais o mistério que rodeia 
a chegada ao Oriente. 

Depois do avião, o barco – baloiçando em Victoria Harbour, o jet-foil afasta-se lentamente de Kowloon e de Tsim Sha 
Tsui Promenade para pouco depois se elevar da água, deixando submersa apenas uma quilha de aço muito fina, e avançar 
veloz por entre mais de duzentas ilhas de todos os tamanhos e formas semeadas na foz do rio das Pérolas, um delta com 
60 km de largura que separa Hong Kong de Macau.

A cidade, que em chinês se chama Ou Mun e que os portugueses baptizaram de Macau (de baía de A-Má, ou A-Má Gao, 
depois Magao), esconde-se por trás da Ponte da Amizade, desenhada com elegância e graciosidade, sugerindo o dorso de 

um dragão ondulando sobre as águas calmas, a caminho da Ilha da Taipa.

Não tarda que o carácter do território se revele ao visitante, as suas luzes de 
todas as cores como girândolas em festa, os seus ruídos e cheiros, as suas pessoas de tantas ori-
gens, as suas ruas e ruelas, a sua vida acelerada entre arrojados edifícios de vidro e magníficos prédios barrocos 
emoldurando praças portuguesas.

Encontro de povos, de culturas, de civilizações, a cidade de Macau recebeu influências cruzadas durante 
quase meio milénio e foi ganhando personalidade própria, sabendo manter vivas todas as marcas da presença 
portuguesa em terras de mandarins, orgulhando-se de ser única e diferente, exibindo-se como uma jóia rara e 
um paraíso de emoções.

O turismo e o jogo, distribuído por mais de trinta casinos onde o luxo é asiático, são a principal fonte de 
receitas de Macau, que arrecada milhões todos os anos e os aplica no desenvolvimento do território (Macau e as 
ilhas da Taipa e Coloane) e no bem-estar dos seus habitantes – para eles, Macau é também um paraíso.
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A melting pot of people, cultures, and civilisations, the city of Macau 
has been subject to a hybrid of influences for almost half a millennium, while developing its 
own personality, managing to keep alive signs of the Portuguese presence in Mandarin lands, priding 
itself on being unique and different, displaying itself like a rare jewel and a paradise of emotions.

Tourism and gambling, distributed throughout more than 30 casinos where luxury is Asiatic, 
are Macau´s main source of income, which reaps in millions every year and applies them to the 
development of the territory (Macau and the islands of Taipa and Coloane) and to the well being 
of its inhabitants – for them Macau is also paradise.

Orgulhosa das suas diferenças, Macau viu o seu centro histórico mais repre-
sentativo – as ruínas do Convento de São Paulo, o Largo do Leal Senado ou o Templo de 
A-Má – ser considerado pela Unesco como património da Humanidade, concentrando-se ali toda a influência 
do Ocidente no Oriente, temperada pelos sabores e costumes das Índias.

Os templos budistas, as igrejas cristãs, os jardins orientais, os bairros típicos das lojas de antiguidades de roda 
de San Ma Lou, os modernos hotéis e casinos assinados por arquitectos de renome, as fortalezas quinhentistas, 
as casas coloniais e os palácios chineses, convivem em harmonia, deliciando o visitante que, a cada esquina, se 
emudece com mais um momento vivo – pedaços de Paraíso na história de uma comunidade única no Mundo.
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Proud of its differences, Macau saw its symbolic historic centre – the ruins of the Convent 
of Saint Paul, the Largo do Leal Senado and the Temple of A-Má – considered a World Heritage Site 
by UNESCO, with the entire influence of the West on the East concentrated here, tempered by the flavours and customs of India. 

Buddhist temples, Christian churches, oriental gardens, typical antique dealer districts around San Ma Lou, modern hotels 
and casinos designed by respected architects, 16th century forts, colonial houses and Chinese palaces, all rubbing shoulders and 
delighting the visitor, who, with every corner is struck dumb by yet another amazing moment – pieces of paradise in the history of 
a unique community in the world. | www.turismodemacau.com.pt

Texto de Text by Pedro Mariano | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs gently given by Turismo de Macau

Especialista em Nutrição e Longevidade | Fundador da Clínica do Tempo    

Conhecer e agir: o segredo da juventude
A idade real é a idade biológica do corpo, baseada no estilo de vida, genética e historial clínico. Dependendo da 

forma como cuida de si, a idade real pode ser mais nova, ou mais velha, do que lhe indica o calendário.
O avanço dos conhecimentos da ciência cada vez mais demonstram que determinadas opções, na forma de gerir 

a saúde, podem atrasar e inverter o processo de envelhecimento. Até mesmo decisões tomadas tarde na vida podem 
fazer a diferença.

As novas descobertas do Genoma Humano permitem a entrada numa nova era preventiva onde a genética con-
segue antecipar e estimar o risco de o ser humano desenvolver determinadas patologias no decurso da sua vida, 
incluindo vários tipos de cancro.

O Centro de Investigação Nutrigenética, Hormonal e Ortomolecular da Clínica do Tempo tem o objectivo de 
diagnosticar as insuficiências e desequilíbrios existentes no corpo humano, de forma a compensá-los e prolongar a 
vida com mais saúde, diminuindo os anos da idade real.

O Check-up Nutrigenético e Ortomolecular que existe na Clínica do Tempo detecta atempadamente os desequi-
líbrios que podem existir no nosso corpo, e inclui o Mineralograma, o Perfil Vitamínico e a Pesquisa de Metais Tó-
xicos. Além disto, é composto por mais três exames diferentes: a Videomicroscopia Óptica, que mede a percentagem 
de radicais livres e detecta uma série de alterações que o organismo pode estar a sofrer; o Perfil Alérgico Alimentar, 
que distingue quais os alimentos, compostos alimentares e conservantes que podem desencadear sensibilidade, into-
lerância ou alergia alimentar; e a Avaliação da Idade Biológica, que ajuda a determinar a idade biológica de cada pessoa 
e o estado geral do organismo, com base na preservação do equilíbrio metabólico que é peculiar a cada indivíduo.

Knowing and acting: the secret to youth 
The real age is the biological age of the body, based on lifestyle, genetics and medical history. Depending on how you look 

after yourself, your real age could be younger or older than what the calendar shows.
Advances in scientific knowledge increasingly show that certain options in how to manage health can slow down and 

turn around the ageing process. Even decisions taken late in life can make a difference. 
New discoveries as to the human genome have taken us into a new preventative era in which genetics manages to foretell 

and estimate the risk of a human being developing given pathologies during a lifetime, including various kinds of cancer.
The aim of the Centre for Nutrigenetic, Hormonal and Orthomolecular Research of the Clínica do Tempo is to diagnose 

insufficiencies and imbalances existent in the human body, so as to compensate for them and prolong healthy living, reducing 
your real age.

The Nutrigentic and Orthomolecular check-up offered by the Clínica do Tempo detects in due course imbalances that 
can exist in the body, and includes a Mineralogram, Vitamin Profile and Toxic Metal Search. Besides this, it features 
three different examinations: Optical Videomicroscopy, measuring the percentage of free radicals and detecting a series of 
changes that the body may be undergoing; Dietary Allergy Profile, which finds out which foods, food stuffs and preservatives 
can set off sensitivity, intolerance or food allergies; and Biological Age Assessment, which helps to determine the biological 
age of each person and the general condition of the body, centred on preserving the metabolic balance, which is particular 
to each individual.

www.clinicadotempo.pt | Parede: +351 21 458 85 00 | Lisbon: +351 21 316 32 00

A Opinião de Humberto Barbosa Opinion
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Símbolo de transformação, pela tarefa hercúlea de se reinventar num curto espaço de 
tempo; metrópole multicultural que concilia a História com a modernidade; urbe com uma imensa 
área física, mantendo, no entanto, um ar provinciano e pitoresco; vergonha e orgulho da História mundial, Berlim é sem 
dúvida uma cidade fascinante.

Tarefa hercúlea é também a de conhecer em pouco tempo e de dizer em poucas palavras tudo o que Berlim tem para 
oferecer. Para além dos inúmeros acontecimentos culturais, em qualquer época do ano, como óperas e concertos, galerias 
e museus, festivais de cinema e de teatro, a capital da Alemanha é, ela própria, um autêntico museu a céu aberto.

Em finais do séc. XIX e até meados do séc. XX, Berlim tinha prestígio idêntico ao de Paris, mas, com a 2ª Grande 
Guerra e consequente construção do Muro que dividiu a cidade em «dois países», a sua fama desvaneceu-se, para voltar 
após a reunificação da Alemanha. 

Estende-se por 892 km2 e é um centro económico dinâmico, metrópole cultural internacional, uma das maiores cida-
des universitárias alemãs e um dos centros de investigação mais importantes do mundo. Não obstante, um terço da cidade 
é constituído por parques, bosques e lagos.

 Para conhecer Berlim, como qualquer outra cidade, é melhor andar a pé, passeando quiçá pela alameda Unter 
den Linden, pela Praça da Grande Estrela; entrando no Museu Pérgamo, visitando os Estúdios de Babelsberg, a Galeria 
Nacional, a Catedral de Berlim, o Memorial do Holocausto…e uma nova escultura em cada virar de esquina. Visitar sem 
pressas, porque tudo o que é bom deve ser saboreado devagar. E porque já não há muros para derrubar…

Berlim
Museu a Céu Aberto Open Air Museum

Symbol of transformation, for the herculean task of reinventing itself in a short space of time; 
multicultural metropolis combining history and modernity; city of immense physical size, while maintaining 
a provincial and picturesque feel; shame and pride of world history, Berlin is without a doubt a fascinating place.

The task is just as herculean to get to know everything Berlin has to offer in little time and in few words. Besides countless cultural 
events throughout the year, including operas and concerts, galleries and museums, film and theatre festivals, the capital of Germany 
is, in itself, a veritable authentic open air museum.
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At the end of the 19th century and until the mid 20th century, Berlin enjoyed the same pres-
tige as Paris, but, with the 2nd World War and the consequent construction of the Berlin Wall dividing the city into 
«two countries», its fame disappeared, only to return after the reunification of Germany.

It spreads over an area of 892 square kilometres; it is a dynamic economic centre; an international cultural metropolis; one of 
Germany’s largest university cities; and one the world’s most important research centres. But even so, a third of the city is made up 
of parks, woods and lakes.

To experience Berlin, as with any other city, it’s best to see it on foot, making your way, perhaps, along the Unter den Linden bou-
levard; around the ‘Large Star’ square; entering the Pergamon Museum, visiting Babelsberg Studios, the National Gallery, Berlin 
Cathedral, the Holocaust Memorial...and a new sculpture around every corner. Visit the city at your leisure, because everything that 
is good should be savoured slowly...and because there are no more walls to knock down now.

Texto de Text by Maria Amélia Pires | Fotografias de Photographs by Wolfgang Scholvien
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Relógio Pontos Decentrique GMT
Purismo e intemporalidade, estes são os atributos de um relógio de design inspirado na Arquitectura moderna. A mestria 
dos relojoeiros Maurice Lacroix imprime-se no relógio Pontos Decentrique GMT. Trabalhado à mão, o relógio possui um 
mecanismo interior com indicação das horas, minutos e segundos, além de um outro centro indicador para segunda 
zona temporal e referência da data. O mostrador, de 43mm, é apresentado em aço inoxidável, com uma cúpula de cristal 
de safira anti-reflexo, sendo à prova de água até 50m. Para complementar o refinamento do relógio, a negritude da cor-
reia destaca-se pela genuinidade da pele de crocodilo, com fivela. | www.mauricelacroix.com 

Pontos Decentrique GMT Watch
Pure and timeless – these are the properties of a watch with design inspired by modern architecture. The mastery of Marice Lacroix 
watchmakers bursts from the Pontos Decentrique GMT watch. Handcrafted, the watch features an inner mechanism marking 
the hours, minutes and seconds, as well as another indicator for a second time zone and date reference. The face, 43-mm, is presented 
in stainless steel, with domed sapphire crystal with anti-reflective coating, while waterproof to depth of 50m. To complement the 
sophisticated of the watch, the black strap stands out for the authenticity of the crocodile skin, with buckle.

Villas&GolfePortugal | 99
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Cofre Lamborghini
Realizado sob encomenda, segundo perfeitos artificies, o Cofre Lamborghini possui suprema segurança e derradeira utilidade.
Depois de um ano de árdua produção, a Brown Safe concluiu o caixa forte mais forte e robusto, mas simultaneamente o 
mais leve. Com uma altura de 116 cm e um peso de cerca de 613 kg, o Cofre Lamborghini foi desenvolvido segundo a 
linha Chronos de cofres de relógios de luxo, evidenciando-se pelo emblema distintivo da Lamborgini e pela pintura perso-
nalizada em amarelo e preto.
O Cofre Lamborghini é extremamente seguro, possuindo um sistema integrado GPS de rastreamento e resistência a im-
pactantes ataques de carboneto de perfuração e à manipulação de fechaduras. | www.brownsafe.com

Zikmu Speakers 
From Tokyo to Mexico, from Paris to New York, Parrot 
audio systems are combined with the prestige of an incom-
parable designer who has revolutionised everyday life.
Inventive and surprising, Philippe Starck has exclusive-
ly created the Zikmu loudspeakers for Parrot. In another 
stroke of genius, the ultra modern, delicately sculpted shape 
configures speakers that feature highly advanced technology.
The Zikmu speakers produce an intense and powerful 
sound, with impressive clarity. Compatible with iPod and 
iPhone platforms, as well as use via Bluetooth and Wi-Fi, 
the Zikmu speakers allow the user to make their own mu-
sical selection.

Colunas Zikmu 
De Tóquio ao México, de Paris a Nova Iorque, os sistemas  
áudio da Parrot aliam-se ao prestígio de um designer  
incomparável que revoluciona o quotidiano.
Inventivo e surpreendente, Philippe Starck criou exclu-
sivamente as colunas Zikmu para a Parrot. Em mais um 
rasgo de genialidade, a forma ultra-moderna, esculpida 
delicadamente, configura altifalantes que incorporam 
uma tecnologia ultra-avançada. 
As colunas Zikmu proporcionam um som intenso e 
poderoso, com uma clareza impressiva. Sendo compa-
tíveis com as plataformas iPod e iPhone, além de uso 
via Bluetooth e Wi-Fi, as colunas Zikmu permitem ao 
utilizador fazer a sua própria selecção musical.
www.parrot.com
  

Lamborghini Safe 
Produced as a commission order, to the most exacting standards, the Lamborghini Safe boasts supreme security and the latest utility.
It took a year of careful production for Brown Safe to complete the strongest and toughest, while at the same time lightest home vault. 
At 116cm high and weighing in at 613 kg, the Lamborghini Safe was developed from the Chronos range of watch safes, standing 
out for the distinctive Lamborghini emblem and for its personalised paint job in yellow and black.
The Lamborghini Safe is extremely secure, boasting an integrated GPS tracking device and impact attack and lock manipulation resistance.
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Motorizada Electra Glide® Ultra Limited 
Um passo à frente das motorizadas Electra Glide®, a Ultra Limited engrandece notavelmente um nome e uma marca 
reconhecida internacionalmente. O renovado e mais recente modelo da Harley Davidson foi desenhado para suportar as 
exigências do piloto e do passageiro para viagens de longo curso, garantindo o melhor conforto e a máxima confiança. 
Guiador ajustável e aquecido, diversos compartimentos para bagagem, encosto para passageiro, fonte de alimentação para 
recarregar a bateria do telemóvel ou computador, rodas cromadas e um esquema de pintura especial em dois tons, com três 
combinações possíveis, acrescentam exclusividade à motorizada de série limitada. | www.harley-davidson.com  

Ultra Limited Electra Glide® Motorbike 
A step ahead of Electra Glide® motorbikes, the Ultra Limited notably adds to an internationally recognised name and brand. The 
renovated and latest model from Harley Davidson has been designed to cope with the demands of the rider and of the passenger on 
long haul trips, ensuring the best in comfort and height in confidence. Adjustable and heated handlebars, various luggage com-
partments, passenger seatback, mobile phone or PC charger socket, chrome wheels and special two-tone paintwork, in three possible 
combinations, add exclusivity to the limited series bike.
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Perfume Rose Oud, by Kilian
A tradição familiar de Kilian, neto do fundador do grupo LVMH, levou-o a fundar uma marca conciliadora de elegância 
e luxo inflexíveis. Nasceu assim uma linha de sumptuosas fragrâncias, a Arabian Nights, by Kilian, que apresenta diversos 
aromas. Rose Oud é uma intensa viagem olfactiva entre Oud, um óleo raro do Oriente, rosas, incenso, âmbar e almíscar. 
A distinção dos perfumes Kilian reflecte-se também numa caixa icónica, como um baú repleto de tesouros a desvendar atra-
vés da chave adornada com um pendão negro. No interior, o perfume assenta num leito de cetim preto. O motivo exterior 
grego coloca as fragrâncias Kilian e os seus admiradores sob a protecção dos deuses e do dom da sedução.
www.bykilian.com

Rose Oud Perfume, by Kilian
The family tradition of Kilian, grandson of the founder of the LVMH group, led him to found a brand harmonious with unerring 
elegance and luxury. Thus a range of sumptuous fragrances was born, Arabian Nights, by Kilian, which presents various aro-
mas. Rose Oud is an intense sensual journey between Oud, a rare oil from the East, roses, incense, amber and musk.
The distinction of Kilian perfumes is also reflected in an iconic box, like a chest filled with treasure to be revealed through a key 
toting a black tassel. Inside, the perfume lies on a bed of black satin. The Greek motif outside places Kilian fragrances and their 
followers under the protection of the gods and of the gift of seduction.Jóias Van Cleef & Arpels

O requinte e a sofisticação de uma das maiores ca-
sas de alta joalharia francesa – a Van Cleef & Arpels 
– revelam-se em duas extraordinárias colecções de 
jóias. Como símbolo de perfeição e expressão de 
uma frágil graciosidade, as borboletas reflectem-se 
no colar Timandre, da colecção Papillons. Por sua 
vez, a majestosa delicadeza do pássaro do paraíso 
inspirou a linha Oiseaux de Paradis, inspiração essa 
presente num anel em ouro branco, centrado por 
uma safira oval cor-de-rosa, ladeada por duas aves 
repletas de safiras azuis e lilases. A colecção com-
plementa-se com uma pregadeira em que um pás-
saro de diamantes poisa sobre um ramo de safiras 
rosadas, e um par de pendentes assimétricos onde 
duas aves com asas de esmeraldas estão suspensas 
numa cascata de safiras coloridas. 
www.vancleef-arpels.com

The refinement and sophistication of one of the lea-
ding houses in French fine jewellery, Van Cleefs & 
Arpels, is revealed in two extraordinary jewellery 
collections. As a symbol of perfection and expressing 
a fragile gracefulness, butterflies are reflected in the 
Timandre necklace, in the Papillons collection. For 
its part, the majestic delicateness of the bird of pa-
radise has inspired the Oieseaux de Paradis, inspi-
ration revealed in a white gold ring, with oval pink 
sapphire, flanked on either side by birds studded with 
blue and lilac sapphires. The collection is comple-
mented by a pincushion on which a diamond bird is 
perched on a branch of pink sapphires, and a pair of 
asymmetric pendants where two birds with emerald 
wings are hung above a cascade of coloured sapphires.
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Licor Campari
A celebrar 150 anos de um verdadeiro clássico contemporâneo, a Campari seleccionou a sensual modelo Olga Kurylenko 
para produzir a edição especial do calendário da marca de licor mais conhecido mundialmente. Servido On the Rocks, este 
cocktail com o exclusivo sabor amargo e característica cor vermelha vivaz de Campari foi escolhido para a fotografia do mês 
de Fevereiro, intitulada «Her Choice». O glamour de uma bebida única reflecte-se numa intensa paixão «vermelha», uma 
admiração incomparável pelas peças La Perla que retratam a versão dos designers de moda da mulher Campari. 
www.campari.com | Fotografia de Photograph by Simone Nervi

Campari
Celebrating 150 years of true contemporary classic, Campari has selected sensual model Olga Kurylenko to produce the special 
edition of the world’s best known calendar by the drink brand. Served on the rocks, this cocktail with the exclusive bitter taste and 
characteristic bright red colour of Campari was chosen for the photograph for the month of February, entitled «Her Choice». The 
glamour of a unique drink is reflected in an intense «red» passion, an incomparable admiration for the La Perla items that portray 
the fashion designers version of the Campari woman.



Fátima Lopes
A beleza da mulher, da mulher genuinamente africana, distintivamente angolana. O olhar penetrante e a postura despretensiosa 
de Micaela Reis, Miss Angola 2007 e Miss África 2007, respectivamente, brilham conjugadamente com a tonalidade cinti-
lante e dourada de um vestido, assinado pela estilista portuguesa Fátima Lopes.
A fluidez áurea do traje, realçado por um decote discreto e marcado pelo entrançar do tecido, exalta a elegância e a perfeição 
da feminilidade única que Micaela Reis possui e irradia como símbolo de um país caloroso, entusiasmante e verdadeiro, esse 
país que Angola é. | Fotografia de Photograph by Fernando Algarvio

The beauty of women, of genuinely African women, distinctively Angolan. The piercing eyes and the unpretentious posture of Micaela 
Reis, Miss Angola 2007 and Miss Africa 2007, respectively, gleam in togetherness with the sparkling and golden hues of a dress 
created by Portuguese fashion designer Fátima Lopes.
The resplendent fluidity of the dress, highlighted by a discreet neckline and marked by the plaited fabric, exalts the elegance and 
perfection of the unique femininity possessed by Micaela Reis, irradiated like a symbol of a warm, exciting and genuine country, as 
the country of Angola is.

Cama Enignum
O designer irlandês Joseph Walsh consegue moldar singularmente a madeira, criando diversas peças de mobiliário e/ou 
decorativas. A cama Enignum é uma verdadeira ode aos aposentos de príncipes e princesas, reis e rainhas. A definição 
da estrutura da cama originou um espaço íntimo e pessoal. O dossel foi talhado gentilmente, em camadas finas e leves, 
enquanto a cabeceira foi produzida segundo talhes robustos e fortes. A aplicação de seda de organza na cobertura do leito 
produz curiosos efeitos de luz e sombra, adensados pela assimetria de um aposento fabricado de forma única e inimitável. 
www.josephwalshstudio.com

Enigmum Bed
Irish designer Joseph Walsh has managed to singularly mould wood to create various pieces of furniture and decorative items. The 
Enigmum bed is a veritable ode to the bedchambers of princes and princesses, king and queens. The definition of the bed’s structure 
has led to an intimate and personal space. The canopy has been gently carved, in fine and light layers, while the head has been made 
according to tough, strong movements. The use of organza silk on the cover of the bed produces strange effects of light and shadow, 
increased by the asymmetry of a uniquely and inimitably crafted piece. 
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Moooi Gallery

ARTE 
ECLÉTICA

  

Eclectic Art
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Stood in the Dutch capital, Amsterdam, the 
Mooi showroom, despite being in a district known for its 
galleries, stands out at first glance.

Developing over 700 square metres, the gallery creates the 
perfect balance between the works of art on display, in which each 
one stand outs on its own, while, together, producing an impressive 
whole. Marked by its overall quality and beauty, Moooi is far 
from the traditional concept of art exhibition, in a positive way. 
The showroom is much more than a gallery. It exhibits the entire 
Moooi collection; presents one offs by one of the project’s mentors, 
Marcel Wanders; reveals original gift ideas from the around 
the world; and works as a meeting point for various artists. Indi-
vidual viewing and consultancy sessions leave no room for error, 
even though this would be difficult given the explosion of talent 
these items represent. 

«The hot spot to choose interior items and gifts with added 
value», it proclaims. A place combining interior furniture and 
pieces that go beyond mere decorative aesthetics. They are pure 
art and a polished touch for any setting. | www.moooi.com

Texto de Text by Cátia Cardoso | Fotografias gentilmente 
cedidas por Photographs kindly given by Moooi

Situado no principal centro holandês, Amesterdão, o showroom da Moooi, mesmo  
estando num bairro já conhecido pela presença de galerias, evidencia-se ao primeiro olhar.

 São 700 m² de glamour, num equilíbrio perfeito entre as obras de arte expostas, onde cada uma impera por si mesma 
e onde todas formam um imponente conjunto. Marcado pela global qualidade e beleza, a Moooi está longe do tradicional 
conceito de exposição de arte, pela positiva. O showroom é bem mais do que uma galeria. Exibe toda a colecção da Moooi, 
apresenta peças únicas de um dos mentores do projecto, Marcel Wanders, dá a conhecer presentes originais de todo o 
mundo e é ponto de encontro de vários artistas. As consultas individuais de aconselhamento não deixam margens para 
enganos, ainda que tal fosse difícil já que todos os objectos são uma explosão de talento.

«O hotspot para escolher presentes com valor acrescentado» anuncia-se. Um local que reúne mobiliário de interiores e 
peças que não se cingem à mera decoração estética. São pura arte e um aprimorado toque em qualquer espaço.
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Louis Vuitton Maison

EXPOENTE DE 
GLAMOUR

  

Glamour’s 
Exponent É na confluência da afamada New Bond Street e da Clifford Street que vive, desde 

Maio do presente ano, projectada pelo reconhecido arquitecto Peter Marino, a mais sofisticada loja Louis Vuitton 
de sempre. 125 anos após a data de abertura da primeira loja Louis Vuitton em Londres, a segunda na história da célebre 
marca, a capital britânica recebe os mais recentes modelos desenhados por Marc Jacobs num requintado espaço onde os 
tons de ouro reluzem sem modéstia.

A Louis Vuitton Maison, assim designada por aspirar que o visitante sinta neste espaço o conforto e intimidade de sua 
casa, reflecte a mais pura art-de-vivre e o genuíno savoir-faire do universo Vuitton. O conceito passa por proporcionar aos 
visitantes a oportunidade de descobrir novas experiências que os entusiasmem e os façam sorrir. A movimentação compas-
sada dos expositores, que desvendam, sucessivamente, exclusivos modelos da marca, bem como a elegância descontraída 
dos amplos espaços almejam, pois, desmistificar a excessiva formalidade comummente associada – por vezes, de forma 
desadequada – ao lar de uma marca centenária.

Since May of this year, where the famed New Bond Street and Clifford Street 
meet, stands the most sophisticated Louis Vuitton shop of all time, designed by renowned 
architect Peter Marino. 125 years after the opening of the first Louis Vuitton shop in London, the second in the 
history of the famous brand, the British capital welcomes the latest models designed by Marc Jacobs in an elegant 
setting in which gold gleams without restraint. 

Louis Vuitton Maison, thus named in the hope that visitors feel in this space the comfort and cosiness of their 
home, reflects the purest of art-de-vivre and genuine savoir faire of the Vuitton universe. The concept includes 
providing visitors with the chance of discovering new experiences, exciting them and bringing a smile to their 
faces. The rhythmic movement of the display cabinets, successively revealing exclusive models of the brand, as well 
as the relaxed elegance of the large spaces strive to demystify the excessive formality commonly associated – often 
inappropriately – with the home of a brand long in existence.
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Três pisos e 1500 m2 de espaço comercial acolhem os mais distintos modelos Vuitton 
para ambos os géneros. Manequins com carteiras no lugar da cabeça, malas vintage subtilmente suspensas no 
ar, admiráveis peças de pronto-a-vestir para usar de dia e de noite, malas em peles exóticas e os mais limitados acessórios 
preenchem todos os recantos desta magnífica loja.

Numa comunhão plena entre a moda, a arte e a cultura, a Louis Vuitton Maison contempla ainda uma livraria que 
acolhe os melhores títulos britânicos de arte contemporânea, bem como originais peças de arte que, entrelaçadas com os 
ilustres modelos da marca, elevam este surpreendente espaço ao expoente máximo da vanguarda do glamour.
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Three floors and 1500 square metres of retail space welcome the most varied of Vuitton products 
for both genders. Mannequins with bags instead of heads, vintage bags subtly hanging in the air, stunning pieces of prêt-à-porter 
to wear during the day or night, bags in exotic leathers and exclusive accessories fill every corner of this magnificent store.

In full communion between fashion, art and culture, Louis Vuitton Maison also features a book shop, housing the best British 
books on contemporary art, as well as original pieces of art, intertwined with the distinctive products of the brand, raising this astonishing 
space to the zenith of glamour. | www.louisvuitton.com

Texto de Text by Carolina Xavier e Sousa | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Louis Vuitton
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António Augustus
Português de Angola
Foi na Figueira da Foz, em Portugal, que António Augusto nasceu, mas foi em Angola que cresceu e que 
criou laços únicos que o fazem sentir-se igualmente em casa, na sua segunda terra natal. Amante dos dois 
países, Augustus é, no entanto, aclamado por muitas nações, pelo seu trabalho único e particular, tal como 
o seu homónimo, o imperador romano, que impera no seu tempo e no seu mundo. Um domínio com mais 
de 30 anos e que se reflecte na intensa magia que o seu desenho, o seu corte e as suas cores vestem, embe-
lezam e exaltam a figura feminina. Incontornável referência nos trilhos da moda nacional e internacional, 
o nome Augustus ultrapassa as fronteiras da confecção de vestuário, e conquista também linhas de jóias e 
calçado…Um império fortalecido por uma vívida paixão que se concretizou num simples acaso…

Angolan Portuguese
António Augusto was born in Figueira da Foz, in Portugal, but he grew up and made unique ties in Angola, 
making him feel just as at home in his second home nation. A lover of two countries, Augustus is however 
acclaimed by many nations, for his singular and special work, like his namesake, the Roman emperor, who 
ruled in his time and in his world. A domain more than 30 years in the making and reflected in the intense 
magic that his design, his cut and his colour dress, embellish and celebrate the female form. Unavoidable figure 
in the national and international fashion arena, the name Augustus goes beyond the boundaries of clothing 
production, to conquest ranges of jewellery and footwear too. An empire strengthened by a powerful passion 
that came about through mere chance...

Pode, de facto, dizer-se que impera no mundo da 
moda. Como surgiu a paixão, o gosto e o início como 
profissional deste ramo?

Primeiramente estudei Relações Públicas em Inglaterra, 
especializando-me em Turismo. 

Em Angola, por uma coincidência entrei no mundo da 
moda. Tinha uns amigos que possuíam uma boutique como 
hobby, mas, como eram professores, foram transferidos para 
Moçambique. Não conseguindo vender a boutique, disse-lhes 
que ficava com a loja. Fiquei com um estabelecimento que 
era em frente ao meu trabalho e comecei a dar mais atenção 
à moda, entrando no mundo que eu realmente gostava. No 
prazo de um ano já tinha expandido o negócio, abri uma 
segunda boutique e acabei por deixar a parte do Turismo. 
Depois da independência, pensei estudar aquilo que de facto 
gostava e voltei a Inglaterra onde fui para a Olympia Fashion 
School e fui tirar o curso de estilista. 

Depois trabalhei com o Kenzo, em Paris, durante oito 
meses, regressei a Portugal e estabeleci o meu ateliê.

Além da sua linha de pronto-a-vestir, apresenta 
anualmente duas colecções de alta-costura. Em qual 
das situações sente mais desafios e liberdade criativa?

Na alta-costura. O sonho de qualquer estilista é atingir o 
patamar de costureiro, é o alcance máximo dentro da carreira. 
Passamos a trabalhar só com tecidos nobres, temos o contac-
to com a cliente que vê os desenhos e escolhe. É realmente 

It can indeed be said that you rule the world of 
fashion. How did the passion, your taste and your 
beginnings as a professional in this field come about?

To begin with I studied public relations in England, spe-
cialising in tourism. In Angola, I entered the world of fashion 
by coincidence. I had some friends who owned a boutique as 
a hobby, but, as they were teachers, they were transferred to 
Mozambique. They couldn’t sell the boutique I told them I 
would keep the shop. I ended up with the establishment, which 
was in front of my work and I started to pay more attention to 
fashion, entering into the world that I really liked. Within in 
a year I had already expanded the business, opened a second 
boutique and I ended up dropping tourism. After Angola’s 
independence I thought about studying what I really liked 
and I went back to England where I took a course in fashion 
design at the Olympia Fashion School. Then I worked with 
Kenzo in Paris for eight months before returning to Portugal, 
where I set up my studio.

Besides your prêt-à-porter range, you present 
two haute couture collections every year. In which of 
these two situations do you feel more challenged, and 
that you have more creative freedom?

In haute couture. The dream of any fashion designer is to 
reach the standard of tailor; it’s the maximum achievement 
in a career. We start working just with premium fabrics, we 
are in contact with the client who sees the designs and chooses. 
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the 80s, the 90s and we play around with this. What really 
changes is comfort and the fabrics. Indeed, the greatest news 
is fabric technology. I remember when Lycra was added to 
premium fabrics and we had wool with Lycra, with elastene, 
and we then had a more comfortable material. Micro fibres 
were also another major invention.

Do you believe that every season has an important 
trend, or that nowadays it is increasingly complicated 
to define what is fashionable and what isn’t?

Nowadays fashion is not made for one season; it is made 
for five years. Today it is agreed that what is in fashion are in-
fluences from the 1980s and that this will also last five years. 
What changes in every season is the colour, not that it changes 
radically, but the plum hues that began to appear last winter 
and slightly in summer, are being used this year. Black and 
animal prints never go out of fashion.

For this Autumn/Winter what do you consider to 
be vital elements for the female wardrobe?

Silver, grey, lead grey, light grey, all shades of grey. Silver, 
mixed with the right black and grey and a little bit of gold. 
Formerly it was said that grey really aged people, and ever 
since there has been a phobia to shades of grey and now it has 
come back. It’s funny that in summer grey will continue to be 
worn, also white, dirty white, greyish white.

O preto, o cinzento, cinzento chumbo, cinzento cla-
ro, todos os tons de cinza. O prateado, misturado com 
o próprio preto e o cinzento e um pouco de dourado. 
Antigamente dizia-se que o cinzento envelhecia muito 
as pessoas, depois houve uma fobia às tonalidades cinza 
e agora voltou novamente. É engraçado que no próprio 
Verão vai continuar a usar-se o cinzento, até branco, o 
branco sujo, branco , até cinzento. 

Desde que começou o seu percurso como estilista, foi 
sempre muito solicitado para apresentar as suas colec-
ções e peças de vestuário em diversas cidades do mun-
do e para vários tipos de espectáculos, entre os quais 
concursos de Misses. Consegue explicar o porquê dessa 
proximidade com a vertente dos concursos de beleza?

Num concurso de beleza, a concorrente quer estar sempre 
maravilhosa porque ela pensa que é preponderante ter um 
vestido muito bonito para ganhar. Penso que isso não é o 
fundamental, embora ajude no aspecto como ela vai desfilar, 
como se sente com o vestido. Porque o que realmente interes-
sa é a matéria-prima, a beleza. Mas como sempre fiz muitos 
vestidos de noite e de toilette, comecei a ser muito solicitado 
para concursos de Misses. Desde o Miss Portugal, quando 
existia, que colaboro muito com esse tipo de espectáculos. 

Qual o carácter da mulher que usa as fragrâncias 
assinadas pelo Augustus?

It really is the most creative and most beautiful part. In this 
case we let our imagination run wild.

For the prêt-à-porter collection you have to be commer-
cially focused, how much the piece will cost, while in haute 
couture you have more freedom. 

30 years back, when you started to walk the paths 
of Portuguese fashion, the sector was very different to 
what it is today. What do you think of these changes?

The changes are always welcome and good. But it is  
essentially different in Portugal because outside the country 
the normal evolution of the world of fashion continues to exist. 
When I started to work in the country there was no unisex 
fashion and people, still very influenced by a recent revolu-
tion, were not interested in fashion; it was considered a waste 
of time. Today, fortunately, this has now changed. Nowadays 
fashion is given the attention it is due because, independent 
of the large families that live supported by fashion, there is an 
entire creative and glamorous part surrounding this sector. 

What view do you have of the path fashion is taking 
and will take in the future?

In fashion it is very difficult to invent whatever it may be. 
It is fashion itself that recreates itself. After the invention of 
the miniskirt, of transparent materials, there is little else to 
create. So we go in search of inspiration once again in the 70s, 

a parte mais criativa e mais 
bonita. Neste caso podemos 
dar largas à imaginação. 

Para a linha de pronto- 
-a-vestir tem de haver a preo-
cupação comercial, em quan-
to é que vai ficar a peça, 
enquanto na alta-costura há 
mais liberdade. 

Há 30 anos atrás, 
quando começou a pisar 
os trilhos da moda em 
Portugal, este sector era 
bastante diferente do que 

na actualidade é. Como encara essas mudanças?
As mudanças são sempre salutares e boas. Mas é essen-

cialmente diferente em Portugal porque lá fora continua 
a existir a evolução normal no mundo da moda. Quan-
do comecei a trabalhar no país havia a moda unissexo e 
as pessoas, ainda muito influenciadas por uma revolução 
recente, não se preocupavam com a moda, era conside-
ra uma futilidade. Hoje em dia, felizmente, isso já mudou. 
Actualmente dá-se a atenção devida à moda porque,  
independentemente das grandes famílias que vivem à con-
ta da moda, há toda uma parte criativa e glamourosa que 
envolve este sector. 

Que perspectivas detém sobre o caminho que a moda 
está e irá seguir no futuro?

Em moda é muito difícil inventar seja o que for. É a pró-
pria moda que se vai recriando. Depois da invenção da mi-
nissaia, das transparências, há pouco mais para criar. Então 
vamos buscar inspiração novamente aos anos 70, 80 e 90 e 
vamos brincando à volta disso. O que realmente muda é o 
conforto e os tecidos. De facto, a grande novidade é a tec-
nologia em tecidos. Recordo que quando foi acrescentada a 
Lycra aos tecidos nobres passámos a ter uma lã com Lycra, 
com elastene, passou a haver uma fazenda mais confortável. 
As micro fibras também foram outra grande invenção. 

Acredita que a cada estação existe uma tendência 
marcante, ou, nos dias que correm, é cada vez mais 
complicado definir o que está na moda e o que não está?

Hoje em dia a moda não é feita para uma estação, é feita 
para cinco anos. Agora convencionou-se que o que está na 
moda são as influências dos anos 80 e que vai durar igualmen-
te cinco anos. O que muda em cada estação é a cor, não é 
que mude radicalmente, mas os tons ameixa que começa-
ram a surgir no Inverno passado e ligeiramente no Verão, 
tornam a usar-se este ano. O preto e estampados animais 
nunca passam de moda. 

Para este Outono/Inverno, que elementos considera 
fundamentais para o guarda-roupa feminino?
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Podem esperar tecidos muito fluidos, estampados, es-
tampados fortes, que vão ser uma grande tendência. Estam-
pados florais grandes e estampados geométricos. Os tons 
serão fortes sobre o liso ou em contraste e os brancos, o 
branco acetinado, os cinzentos, cinzentos-claros. Em ter-
mos de corte, as saias vão ser muito justas, vão usar-se mui-
to os vestidos, os ombros estão um pouco mais volumosos 
e as cinturas vão ser muito marcadas.

Com um percurso aclamado nacional e internacio-
nalmente, ninguém fica indiferente a António Augustus. 
Que balanço faz de 31 anos de sucesso?

Sinto-me bastante realizado porque neste ramo, e no 
país em que estou, olhando para trás acredito que valeu a 
pena. Isso é que é importante. 

Acredita que ainda há algo que falta concretizar no 
mundo de António Augustus?

Há sempre algo que nos falta alcançar. No dia em que 
deixarmos de ter esperança, de ter sonhos e vontade de fa-
zer algo não vale a pena estarmos cá. Agora pretendo fazer 
um livro, tenho imensas histórias relacionadas com o meu 
trabalho, com as pessoas ligadas à moda, histórias curio-
síssimas e que darão um livro fantástico. O meu próximo 
projecto passará por aí. 

Ever since you began your career as a fashion de-
signer you have always been asked to present your 
collections and clothing items in several cities around 
the world and for various kinds of shows, including 
the ‘Miss’ contests. Can you explain this involvement 
with beauty contests?

In a beauty contest, the contestant always wants to look 
marvellous because she thinks that it is important to have a 
very beautiful dress to win. I think that this is not fundamen-
tal, although it does help in terms of how she is on the catwalk, 
how she feels in the dress. Because what really counts is the 
prime material; the beauty. But as I have always made many 
evening and cocktail dresses, I started to be requested a great 
deal for beauty contests. I have worked a lot with this kind of 
show, ever since Miss Portugal, when it existed.

What kind of woman wears Augustus fragrances?
She is a working woman, a strong minded woman, de-

termined and knows what she wants. I have never made fra-
grances that were very easy; I make perfumes for executive 
women who like to be different, just like the fashion I make.

When did you first feel the need to turn to accesso- 
ries and create you range of jewellery and footwear?

There was no need; it was complementary, as it is so much 
more practical to offer a pair of shoes while clients are trying 
on a suit. The set makes women feel more complete.

You have a very close and special relationship with 
Angola and with Angolan women. How would you 
explain this closeness and affection?

Although I have lived in Portugal for many years, when 
I arrive in Angola I always feel like I’ve come home. I believe 
that the place in which we spend our childhood, our youth, is 
always what stays with us, it is our roots.

I have many clients that are in important positions and 
that cannot be seen in similar suit to someone else in a given 
situation. I have a great variety of fabrics; I make one suit 
with an exclusive fabric. My client in Angola can be sure that 
there is no other suit like it and this makes it really popular 
in the country.

É uma mulher que trabalha, uma mulher de espírito 
forte, determinada e que sabe o que quer. Nunca fiz fra-
grâncias que fossem muito fáceis, faço perfumes para uma 
mulher executiva que gosta de ser diferente, como a moda 
que eu faço.

Em que momento sentiu a necessidade de se virar para 
os acessórios, criando a sua linha de jóias e de calçado?

Não foi uma necessidade, foi um complemento porque é 
muito mais prático proporcionar o par de sapatos enquanto 
as clientes experimentam um fato. É o conjunto que faz 
com que a mulher se sinta mais completa. 

Tem uma relação muito próxima e especial com Angola 
e com as mulheres angolanas? Como explica essa proxi-
midade e afectividade?

Embora viva em Portugal há muitos anos, quando che-
go a Angola sinto-me sempre a chegar a casa. Acredito que 
o local onde passamos a nossa meninice, a nossa juventude 
é sempre o que fica dentro de nós, são as nossas raízes. 

Tenho imensas clientes que estão em cargos de refe-
rência e que não podem encontrar-se com outro fato igual 
numa determinada situação. Tendo uma grande variedade 
de tecidos, faço um fato com um tecido exclusivo. A minha 
cliente em Angola tem a certeza de que não há outro fato 
igual e isso faz com que realmente seja popular no país.

O que podem esperar as admiradoras de Augustus 
para a próxima colecção Primavera/Verão?

What can followers of Augustus expect from the 
coming Spring/Summer collection?

They can expect very fluid fabrics, prints, powerful prints, 
which are going to be a major trend. Large floral prints and 
geometric prints. The colours with strong on soft, or in contrast 
and whites, satin white, greys, light greys. In terms of cut, 
skirts will be very straight, dresses will be used a lot, shoulders 
are a little more voluminous and belts will be very obvious.

With a nationally and internationally acclaimed 
career, no one remains unmoved by António Augustus. 
How do you feel after 31 successful years?

I feel like I’ve achieved a great deal because in this field, 
and in the country in which I live, looking back, I feel that it 
was worth it. This is what counts.

Do you think that there is anything left to be 
achieved in the world of António Augustus?

There is always something that we have yet to achieve. 
On the day that we stop having hope, having dreams and the 
desire to do something there’s no longer any reason to stick 
around. I now hope to do a book, with many stories related to 
my work, to the people involved in fashion, fascinating stories 
that will make for a great book. That will be my next project.

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias gentilmente 
cedidas por Photographs kindly given by António Augustus Fo
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É o jacto privado por excelência. Projectado pela empresa norte-americana Cirrus com 
o objectivo ser pilotado pelo seu proprietário, o Cirrus Vision promete uma experiência de voo incompa-
rável. Proprietário e piloto num só, numa fusão excepcional, sem intermediários.

Com um desenho em V, a cauda estende-se em linhas suaves e harmoniosas, acomodando uma turbina Williams. 
Ainda que equipado com tecnologia topo de gama, este monomotor foi concebido para ser extraordinariamente fácil de 
pilotar e economicamente acessível. A simplicidade por que se pautam todos os pormenores deste projecto garante uma 
experiência confortável e intuitiva, onde homem e máquina se fundem num só. O espaço interior inigualável permite o 
embarque de sete passageiros. Na cabine, a organização foi pensada de forma a rentabilizar o espaço, numa simbiose única 
de acabamentos de luxo e segurança. Tal como acontece com os restantes exemplares da marca, o Cirrus Vision está equi-
pado com o Sistema de Pára-Quedas Cirrus (CAPS - Cirrus Airframe Parachute System). 

This is the private jet par excellence. Designed by North American company Cirrus with the 
aim of being flown by its owner, the Cirrus Vision promises an incomparable flying experience - owner and pilot 
as one in an exceptional fusion without intermediaries.

With its V-shape design, the tail is prolonged in smooth harmonious lines to accommodate a Williams engine. Even though 
it is equipped with top-of-the-range technology, this single-engine aircraft has been designed to be extraordinarily easy to fly and  
economically affordable. The simplicity enjoyed by every detail of this project ensures a comfortable and intuitive experience, in which 
man and machine melt into one. The stunning interior can take up to seven passengers. The organisation of the cabin has been 
designed to make the most of the available space, in a unique symbiosis of luxury finishes and safety. As is the case with other models 
from the make, the Cirrus Vision is fitted with the Cirrus Airframe Parachute System – CAPS.

Cirrus Vision

RASGANDO 
AS NUVENS   

Tearing through the 
Clouds
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The Cirrus Design Corporation was founded in 1984 in Wisconsin, the United States of 
America, with the dream of designing and building private jets that are simpler to fly and that feature unprecedented 
comfort and safety levels. Today the company employs some 950 people, all working to the final goal of creating the perfect jet. Almost 
three decades down the line, the Cirrus Vision is the logical step, incarnating the natural evolution of a company committed to the 
future, creativity and innovation. | www.cirrusaircraft.com

Texto de Text by Estela Ataíde| Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by Cirrus Aircraft

A Cirrus Design Corporation surgiu em 1984 no Wisconsin, Estados Unidos da 
América, com o sonho de desenhar e construir jactos privados mais simples de pilotar e que reunissem níveis 
de conforto e segurança sem precedentes. Hoje, a empresa conta com uma equipa composta por mais de 950 pessoas, cujo 
objectivo final é criar o jacto perfeito. Quase três décadas depois, o Cirrus Vision era o passo lógico, encarnando a evolução 
natural de uma empresa onde se assumiu um compromisso com o futuro, a criatividade e a inovação.



CNB100 / Chrisco

 ELEGÂNCIA 
ALÉM-MAR

  

Overseas Elegance
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Mais do que um barco. Um estilo de vida. Uma magnificência que se poderá resumir em 
cinco conceitos: beleza, leveza, conforto, flexibilidade e funcionalidade. No fundo, uma concepção naturalmente bela.

As expectativas desde logo colocariam o CNB100 / Chrisco num patamar superior, considerando o seu fabricante, a CNB, 
líder mundial na construção de veleiros e iates. Prognósticos superados, perante a elegância e sofisticação levados além-mar!

À eficácia da velocidade, porta-estandarte do projecto, associa-se um design de excepção, do qual sobressai a geométrica 
estrutura composta por painéis de vidro. Arte integrada num iate que transborda, ele mesmo, pura expressão artística, apenas 
acessível a quem tem o prazer de navegar no CNB100 / Chrisco.

Se o exterior é de um deslumbre singular, o interior é uma extensão da qualidade idealizada ao pormenor. Nada é deixado 
ao acaso, começando pelo esquema de cores, num sempre actual contraste entre o preto e o branco. Cada cabine de hóspedes 
permite a organização de uma zona lounge com sofá em profundidade, ou de uma cama extensível que se transforma numa 
cabine dupla completa. A restante área constitui a cabine do proprietário, com duas camas de casal, closet e spa privado. Nume-
ricamente, acrescente-se o salão principal com mesa para seis a oito pessoas. Imponência de valor acrescentado pelo carácter 
exclusivo das cadeiras de jantar, assento de navegação e sala de banho. 



Villas&GolfePortugal | 134

More than a boat this is a lifestyle, magnificence that can be summed up in five concepts: 
beauty, lightness, comfort, flexibility and functionality. Basically this is a naturally beautiful creation. 

From the outset, expectations place the CNB100 / Chrisco on a higher level, given the company that made it – CNB, world 
leader in the construction of sailing boats and yachts. Good prospects are surpassed when confronted by its elegance and sophistication 
taken to the extreme. 

Speed efficiency, the projects standard-bearer, is joined by exceptional design, highlighted by its geometric structure comprised 
of glass panels. This is art integrated in a yacht itself overflowing with pure artistic expression, afforded only to those who have the 
pleasure of sailing on the CNB100 / Chrisco.

If the exterior is a singular marvel, the interior is an extension of meticulously designed quality. Nothing is left to chance, beginning 
with the colour scheme, in a timeless contrast between black and white. Each guest cabin allows the organisation of a lounge area 
with sofa or of an extendible bed that transforms into a full double cabin. The remaining area makes up the owner’s cabin, with two 
double beds, closet and private spa. These are joined by main saloon, with its table for six to eight people. Added class is revealed in 
the exclusive nature of the dining chairs, the navigation seat and the bathroom. | www.cnb.fr

Texto de Text by Cátia Cardoso | Fotografias de Photographs by Nicolas Claris  
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Criada em 1992, por antigos alunos da INSEAD, a regata Alumni Business Cup 
(ABCup) está aberta, mediante convite, a alguns dos antigos estudantes das melhores 
escolas de economia da Europa e dos Estados Unidos da América.

Com duração de três dias, os participantes mais novatos competem intensa, mas agradavelmente, com os mais 
experientes, defendendo as suas bandeiras no mar e em terra.

Cerca de 75% dos membros de cada equipa, de 12 a 15 tripulantes, incluindo o capitão, devem ser ex-alunos, professores 
ou estudantes. 

As corridas de vela, de cinco a dez regatas, são realizadas em águas mais abrigadas e definidas segundo um percurso que 
pode variar entre cinco a dez milhas.

A prova deste ano, realizada ao largo de Marselha, na esplêndida paisagem marítima entre La Ciotat e Cassis, culminou 
com a vitória da equipa LBS (London Business School, Londres) capitaneada por Klaus Rasmussen e dirigida por Rob 
Cotterill. O segundo posto foi alcançado pela MIP (École de Management, Paris), enquanto a WU Vienna MBA (Executive 
Academy, Áustria) encerrou o pódio, ficando na terceira posição.

Ansiando por uma nova regata, os mares de Marselha, Bretanha ou Croácia vão, com toda a certeza, ser um dos 
cenários escolhidos para o rasgar de ondas da edição 2011 da ABCup.

Alumni Business Cup

 NEGÓCIOS 
DE ALTO MAR

  

High Seas Negotiations
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Created in 1992 by former INSEAD students, the Alumni Business Cup (ABCup) boat race 
is open to invited former students of the best economics schools in Europe and the United States of America.

Lasting three days, the most inexperienced of participants compete fiercely, yet amicably, with the most experienced, defending 
their teams at sea and on land.

About 75% (6 to 8 persons including the skipper) of each 12 to 15-member crew, has to be alumni, professors or students.
The sailing component, featuring five to ten races, takes place in sheltered waters and over a defined course that can vary between 

five and ten miles in length.
This year’s event, held off the coast from Marseilles, in the splendid seascape between La Ciotat and Cassis, ended in victory for 

the LBS team (London Business School, London), captained by Klaus Rasmussen and coached by Rob Cotterill. Second place went 
to the MIP (École de Management, Paris), while the WU Vienna MBA (Executive Academy, Austria) completed the podium, 
ending in third place.

Eager to welcome a new race, the seas of Italy, Marseilles, Brittany or Croatia will, most certainly, be one of the settings chosen 
for boats to cut through the waves in the 2011 edition of the ABCup. 

Texto de Text by Patrícia Ramos | Fotografias  de Photographs by Fernando Algarvio
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75 Anos Jaguar

Celebração de prestígio
Celebrating Prestige

Ao longo da sua história, a prestigiada marca Jaguar 
conquistou indubitavelmente um lugar entre as mais concei-
tuadas marcas de automóveis. Chegado o ano de comemoração do seu 75º ani-
versário, um grupo de 75 Jaguar icónicos de todas as épocas, numerados indi-
vidualmente, realizou uma viagem de dois dias desde Coventry até Goodwood.

O hotel Londrino May Fair Hotel, que se pode orgulhar de ter sido palco 
da apresentação do primeiro modelo da Jaguar em 1935, foi o simbólico ponto 
de partida do evento, a 17 de Setembro, que terminou no dia seguinte no 
festival Revival de Goodwool, a maior concentração de veículos clássicos do 
Reino Unido.

A este notável grupo de clássicos, maioritariamente conduzidos pelos res-
pectivos proprietários, juntaram-se alguns dos mais emblemáticos modelos  
Jaguar, que são parte da colecção privada da companhia.

Throughout its history, prestigious brand Jaguar has undoubtedly con-
quered a place amongst the ranks of the most respected car brands. With the arrival 
of the year commemorating its 75th anniversary, a group of 75 iconic Jaguars from every era, individually 
numbered, set off on a two-day journey from Coventry down to Goodwood.

London’s May Fair Hotel, which can pride itself in being the stage for the presentation of the first Jaguar 
model in 1935, was the symbolic halfway stopover point of the event on September 17th, ending the following 
day at the Goodwood Revival festival, the largest vintage car meet in the UK.

This notable group of classic cars, for the most part driven by their respective owners, were joined by some 
of the most emblematic Jaguar models, part of the private collection of the company. | www.jaguar.com

Texto de Text by Carolina Xavier e Sousa | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs gently given by  Jaguar
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Rolls Royce Ghost

Viver com História
Living with History

Apesar do nome, está longe de ser uma ilusão. Pisar o asfalto ao volante do novo Rolls 
Royce Ghost assemelha-se a deslizar numa espécie de tapete mágico, uma vez que, entre outras razões, é detentor de 
chassis de aço e suspensão que inclui sistema de controlo dinâmico e aderência à estrada. Uma aventura subtil, potenciada 
por um motor V12, praticamente silencioso.

Refinado, proclamando a herança de luxo da marca que ostenta, Ghost alcança um novo dinamismo, mantendo uma 
característica habitual: a concepção à imagem do condutor.

Despite the name, this is far from being an illusion. Driving along the asphalt at the wheel 
of the new Rolls Royce Ghost is like gliding along on some kind of magic carpet, since, amongst other reasons, it has 
a steel chassis and suspension that includes a dynamic stability control and ‘active role stabilisation’. A subtle adventure, powered by 
a practically silent V12 engine.

Sophisticated, proclaiming the legacy of luxury the make boasts, the Ghost achieves a new dynamism, maintaining a usual 
characteristic: creation in the image of the driver.

Each Ghost is different in its detailing, matching the tastes of the person buying it, from the choice of bodywork colour from 12 
available, to the upholstery, in soft, full-grain leather, or the wheels, presented in three different options.
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Cada Ghost diferencia-se no pormenor, ao gosto de quem o adquire, desde 
a escolha da cor externa, de entre as doze disponíveis, aos estofos, de couro flexível e sem quebras, e 
rodas que se apresentam com três opções distintas.

A tecnologia acompanha a modernidade estética. O sistema Night Vision permite, através de uma discreta 
câmara de infra-vermelhos, detectar a imagem térmica dos peões até 300 metros de distância, dando margem 
para abrandar a velocidade. Uma segurança que acresce com o sistema de vibração do volante perante desvios 
excessivos bem como com o Active Cruise Control, configurado para manter um intervalo de tempo pré- 
-definido em relação ao carro da frente.

A bordo de um Rolls Royce Ghost, conduzir nunca será uma obrigação.

Technology walks hand in hand with modern aesthetics. The Night Vision system 
allows you, through a discreet infrared camera, to detect the thermal image of pedestrians up 300 
metres away, giving you time to slow down. This safety feature joins the lane departure warning system, vibrating the 

steering wheel if your veer into the wrong lane, and the Active Cruise Control, configured to maintain a predefined time gap from 
the car in front.

Inside a Roll Royce Ghost ensures driving will never be task. 

www.rolls-roycemotorcars.com | Texto de Text by Cátia Cardoso | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs gently given by Rolls Royce Ghost   
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Barclays Porsche Polo Cup

Edição Notável
Exceptional Edition

O La Varzea Polo & Golf Resort recebeu a sétima edição da Barclays Porsche Polo Cup.
Nos dias 18 e 19 de Setembro, o prestigiante torneio de pólo contou com a participação de jogadores de elevado 

handicap, entre os quais Pedro Soria, Herman Pieres e Ivan Maldonado. 
Boutique dos Relógios Plus, Blue & Green Hotels, Diário Económico e Nespresso foram as quatro equipas parti-

cipantes e que atraíram a Santo Estêvão, concelho de Benavente, 
inúmeros entusiastas e apoiantes desta modalidade que vai atraindo 
cada vez mais adeptos em Portugal.

O grupo da Nespresso, composto pelos irmãos Filipe e Diogo 
Mendes de Almeida, Pedro Soria e Manuel Aguilar sagraram-se os 
vencedores da Polo Cup, ao derrotarem por cinco a quatro a equipa 
do Diário Económico.

Neste exclusivo evento, sobressaiu a emoção de um desporto 
intenso e que vibra com as montadas engenhosas dos cavalos que, ao 
respeitarem a mestria dos jogadores, proporcionaram um fantástico 
ambiente desportivo e social.

La Varzea Polo & Golf Resort hosted the seventh edition of the Barclays Porsche Polo Cup.
Held on the 18th and 19th of September, the prestigious polo tournament was attended by top level players, including Pedro Soria, 

Herman Pieres and Ivan Maldonado.
The four teams were ‘Boutique dos Relógios Plus’, ‘Blue & Green Hotels’, ‘Diário Económico’ and ‘Nespresso’, attracting to 

Santo Estêvão, in the municipality of Benavente, countless fans and supporters of this sport, which is gaining more and more interest 
in Portugal.

The Nespresso team, comprising brothers Filipe and Diogo Mendes de Alemeida, Pedro Soria and Manuel Aguilar took the Polo 
Cup, beating the Diário Económico team five to four.

This exclusive event was highlighted by the emotion of an intense sport, buzzing with the skilled exploits of the horses, which, 
respecting the mastery of the players, produced a fantastic sporting and social atmosphere.

www.thepolotrophy.com
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Foi no recém inaugurado Vidago Palace Golf Course que decorreu a sexta edição do 
Troféu Ramos Pinto e 9º Torneio da Ordem de Mérito.

No dia 16 de Outubro, o novo campo de golfe, com 18 buracos, serviu de 
palco para mais um fantástico torneio organizado pela Nortada Golf Clube. 

João Nicolau de Almeida, administrador e enólogo da Casa Ramos Pinto, 
entregou o troféu ao vencedor do Net Geral, Cláudio Santos, com 43 pontos.

Entre a ala feminina presente, Catarina Machado conquistou o Net Senhoras, 
ao atingir 36 pontos.

Manuel Alberto Marques realizou o Longest Drive Homens, ficando em se-
gundo lugar, no Net Convidados, com os mesmos 40 pontos que o vencedor, 
Ricardo Mendes.

Ricardo Garcia arrecadou o prémio Nearest to the Pin.
O renovado hotel do Vidago, obra de Siza Vieira, acolheu os inúmeros con-

vidados da Ramos Pinto que comemora este ano 130 anos de história.

Troféu Ramos Pinto

Prova Emblemática
Emblematic Event

The sixth edition of the Ramos Pinto Trophy and the 9th Order of Merit Tournament was 
held on the recently inaugurated Vidago Palace Golf Course.

On October 16th the new 18-hole golf course served as the stage for yet another fantastic tournament organised by Nortada Golf Clube.
João Nicolau de Almeida, managing director and oenologist of Casa Ramos Pinto handed over the trophy to the winner of the 

net event, Cláudio Santos, who won with 43 points.
Amongst the ladies present, Catarina Machada proved victorious in the ladies net event, with a final score of 36 points.
Manuel Alberto Marques achieved the longest drive in the men’s, taking second place in the guest net event equalling the 40 

points of the winner Ricardo Mendes. The prize for nearest to the pin went to Ricardo Garcia.
The refurbished Vidago hotel, designed by Siza Vieira, welcomed the many guests of Ramos Pinto, this year commemorating 130 

years of history.      

Convidados Ramos Pinto Ramos Pinto guests

Campo de golfe do Vidago Palace Hotel Vidago Palace Hotel golf course João Nicolau de Almeida com Francisca Osório, da Nortada Golf Clube Cláudio Santos, vencedor do VI Troféu Ramos Pinto 
Cláudio Santos, winner of the 6th Ramos Pinto Trophy

João Nicolau de Almeida
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Taça Jorge Sampaio
Torneio de Homenagem
Tribute Tournament

Coincidindo com a celebração dos 71 anos do Ex-Presidente Jorge Sampaio, o Grupo 
André Jordan organizou a Taça Jorge Sampaio e uma festa de homenagem surpresa.

O Belas Clube de Campo acolheu assim, no dia 18 de Setembro, a quarta edição da conhecida prova nacional de golfe, 
bem como a comemoração do aniversário de Jorge Sampaio.

No Net geral individual, João Paulo Menezes foi o grande vencedor, com 43 pontos, enquanto Laurence Coelho 
venceu o 1º Net Senhoras, com 38 pontos. Destaque ainda para Mário  
Marques Pinto que foi o primeiro classificado no Prémio Francisco Ferreira  
Gomes (1º Gross).

Lurdes Serpa e João Rodolfo foram os participantes que estiveram 
nearest to the pin. Já Graça Medina e Diogo Vaz Pinto alcançaram o 
longest drive.

Para além da presença do Ex-Presidente e da esposa, Maria José 
Ritta, Vera Jardim, Humberto e Laurence Coelho, Carlos Costa, João 
Talone, Luís Filipe Pereira, Paulo Fernandes, Adão da Fonseca, Diogo 
Vaz Pinto, Graça Medina, Nuno Fernandes Tomás e os Embaixadores 
da Rússia, Reino Unido, Suíça, Finlândia e Coreia foram algumas das 
figuras públicas presentes num torneio que procura apoiar e desenvol-
ver a prática de golfe em Portugal.

Coinciding with the 71st birthday of former Portuguese President Jorge Sampaio, the André 
Jordan Group organised the Jorge Sampaio Cup and surprise tribute celebration.

Thus, on September 18th, Belas Clube de Campo hosted the fourth edition of the well known national golf event, as well as the 
celebrations marking Jorge Sampaio’s birthday.

In the general net event, João Paulo Menezes proved victorious, with a score of 43 points, while Laurence Coelho won the 1st 
Ladies Net event with 38 points. Another highlight - first place in the Francisco Ferreira Gomes Prize (1st Gross) went to Mário 
Marques Pinto.

Lurdes Serpa and João Rodolfo succeeded in their shots nearest to the pin, while Graça Medina and Diogo Vaz Pinto achieved 
the longest drives.

Besides the presence of the former president and his wife, other public figures present at this tournament aiming to support and 
develop the practice of golf in Portugal included Maria José Ritta, Vera Jardim, Humberto e Laurence Coelho, Carlos Costa, João 
Talone, Luís Filipe Pereira, Paulo Fernandes, Adão da Fonseca, Diogo Vaz Pinto, Graça Medina, Nuno Fernandes Tomás, along 
with the Russian, British, Swiss, Finish and South Korean ambassadors.   
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Eram elevadas as expectativas sobre o português Ricardo Santos, mas foi o australiano 
Richard Green que venceu admiravelmente a quarta edição do Portugal Masters.

Num total de 270 pancadas, 18 abaixo do Par, Richard Green triunfou sobre o espanhol Pablo Martín, que liderava, 
subindo ao 22º lugar da corrida para o Campeonato do Mundo do Dubai 2010.

O melhor português da prova, realizada no Oceânico Victoria Golf Club, em Vilamoura, acabou por ser o jovem Filipe 
Lima que se sagrou no 36º posto, com 10 abaixo do Par.

O troféu do Portugal Masters foi entregue pelo secretário de Estado do Turismo, Bernardo Trindade, que atestou o 
apoio incondicional do Governo ao golfe e a importantes provas do circuito nacional e internacional da modalidade.

De 14 a 17 de Outubro, o torneio registou um recorde de afluência, tendo sido superada, pelo segundo ano consecu-
tivo, a fasquia dos 35 mil visitantes. Os admiradores nacionais de golfe não perderam a oportunidade de assistir ao mais 
importante evento golfístico do país, concorrendo com os espectadores estrangeiros. 

Expectations were high for Portuguese player Ricardo Santos, but it was Australian Richard 
Green who achieved an admirable win at the fourth edition of the Portugal Masters.

With a total of 270 shots, 18 below par, Richard Green triumphed over Spaniard Pablo Martín who had been leading, rising in 
the process to 22nd place in the race to the Dubai World Championship 2010.

The best Portuguese result of the event, held at Oceânico Victoria Golf Club, in Vilamoura, went to young player Filipe Lima, 
who finished in 36th place with a score of 10 under par. 

The Portugal Masters trophy has handed over by Tourism State Secretary Bernado Trindade, proving the unconditional support 
of the government for golf and major events on the national and international golf circuit.

Held between October 14th and 17th, the tournament beat attendance records, taking visitor numbers above the 35 thousand 
mark for the second year running. National golfing enthusiasts didn’t miss out on the chance to be present at the most importing golf 
event in the country, rubbing shoulders with foreign spectators. | www.fpg.pt  |  www.pgaportugal.net 

Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by PGA European Tour, Portugal Masters 2010

IV Portugal Masters

Vitória Surpreendente
Surprising Victory
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The 2010 edition of the Audi quattro 
Cup tournament, held at Le Meridien 
Penina Golf & Resort, in the Algarve, once again proved a 
huge success with the golfing pair Pedro Luís and Josué Coelho 
winning the net event (49 points), ensuring their presence at 
the World Final of the Audi quattro Cup in Sardinia, Italy.

Special prizes were given to José Maria Magalhães 
(Longest Drive Men) and to António Neto Santos (Nearest 
to the Pin).

Audi quattro Cup 2010
A Caminho da Final Mundial
Bound for the World Final

A edição 2010 do torneio Audi quattro 
Cup, realizada no Le Meridien Penina Golf & 
Resort, no Algarve, voltou a registar um enorme sucesso 
com o par Pedro Luís e Josué Coelho, vencedores na 
classificação Net (49 pontos), a garantir a presença na Final 
Mundial da Audi quattro Cup na Sardenha, Itália.

Os Prémios Especiais foram atribuídos a José Maria 
Magalhães (Longest Drive Homens) e a António Neto 
Santos (Nearest to the Pin).
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