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DITORIAL
A Magia do Natal

The Magic of
Christmas

A magia começa em nós. Sempre que sonhamos, ou

The magic begins within us. Whenever we dream, or when

quando buscamos a felicidade, nas pequenas coisas,

we look for happiness, in small things, and let our soul fly

e deixamos a alma voar alto. Tão alto, que tocamos as

high. So high, that we touch the stars. Christmas is just

estrelas. O Natal está à porta. Com ele vem um universo

around the corner. With it comes a world of wishes. Some

de desejos. Uns mais íntimos, outros mais universais.

more personal, others more universal. But the same is true

Mas há uma regra: nunca desistir deles! Os momentos

of all of them: never let them go! Magical moments and

mágicos e as festas de final de ano encher-nos-ão o

end-of-year celebrations will fill our hearts. Whether with

coração. Seja com um abraço caloroso ou um sorriso

a warm embrace or a tender smile, from our nearest and

terno, daqueles que mais amamos, o melhor presen-

dearest, the best Christmas gift is seeing people happy

te de Natal é o retrato da união entre as pessoas. É o

together. It is the moment in which we discover our feel-

momento em que descobrimos os nossos sentimen-

ings, looking to the possibilities facing us in the future,

tos, olhamos para as perspectivas futuras e sonhamos

while our dreams expand and improve. It is the moment

com mais e melhor. É o momento da entrega, celebra-

of surrender, celebration and, above all, of love. May posi-

ção e, principalmente, do amor. Que os pensamentos

tive thoughts and emotions become the symbolism of this

positivos e as emoções sejam, para os nossos leitores,

festive season for our readers. It’s great to know that we

a simbologia desta época natalícia. Como é bom saber

can reach you and be with you at this special time. This is

que chegamos até si e podemos estar consigo nes-

an issue of celebrations. We celebrate the 16th anniversary

ta data especial. Esta é uma edição de celebrações.

of Villas&Golfe Europe and the 50th birthday of the maga-

Celebramos os 16 anos da Villas&Golfe Europa e os 50

zine’s founder. We tell you stories and take you on a jour-

anos do fundador da revista. Contamos-lhe histórias e

ney in step with our pages.

levamo-lo a viajar ao ritmo das nossas páginas.

Let all the bells ring! Merry Christmas!

Soem todos os sinos! Feliz Natal!
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PRÉMIO PRITZKER
O mais prestigiado galardão de arquitectura do mundo,

The most prestigious architecture award in the world, the

Prémio Pritzker, foi atribuído este ano a três arquitectos

Pritzker Prize, has been awarded this year to three Spanish

espanhóis, Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta,

architects, Rafael Aranda, Carme Pigem and Ramon Vilalta,

do estúdio catalão RCR Arquitectes. É a segunda vez que o

from the Catalan practice RCR Arquitectes. This is the sec-

«Nobel da Arquitectura» é entregue a um espanhol, sendo

ond time that the «Architecture Nobel» has been awarded

que Rafael Moneo foi o eleito em 1996. A maioria das obras

to a Spaniard, following Rafael Moneo in 1996. Most of the

realizadas pelo RCR Arquitectes localiza-se na Catalunha,

works created by RCR Arquitectes are located in Catalonia,

mas o traço dos arquitectos encontra-se em variadíssimos

but the architects’ designs can be found in assorted proj-

projectos espalhados por todo o mundo. Exemplo disso é

ects dotted all over the world. An example of this is the

o Mubara Residences, um conjunto de 46 apartamentos

Mubara Residences, a development of 46 apartments

e quatro penthouses de luxo localizados no Dubai Palm

and four luxury penthouses located in the Dubai Palm

Jumeirah, um dos muitos arquipélagos artificiais criados

Jumeirah, one of the many artificial archipelagos created

no Golfo Pérsico. O edifício, que se distingue dos restantes

in the Persian Gulf. The building, which stands out from

pela simplicidade da sua estrutura, muito focada na possi-

others thanks to the simple nature of its structure, which

bilidade de contemplar a paisagem e o mar, segue as linhas

is heavily focused on the possibility of contemplating the

mestras preconizadas pelo RCR Arquitectes, procurando

landscape and the sea, follows the key points advocated

ligações entre o exterior e o interior, resultando numa ar-

by RCR Arquitectes, striving for connections between out-

quitectura emocional e experiencial.

doors and indoors, resulting in an emotional and experience-rich architecture.

ANANTARA VILAMOURA - RÉVEILLON
Há quase um ano em Portugal, o Anantara, uma marca de

In Portugal for almost a year, Anantara, a luxury hotel

hotelaria de luxo que oferece uma hospitalidade genuína

brand that offers genuine hospitality in some of the most

em alguns dos destinos mais extraordinários do mundo,

extraordinary destinations in the world, invites you to ex-

convida a viver a quadra festiva de uma forma autêntica

perience the festive season at its most authentic through

com os programas de Natal e Réveillon, perfeitamente in-

its Christmas and New Year’s Eve programmes, wonderful-

tegrados na serenidade da costa algarvia e com o selo da

ly ensconced in the serenity of the Algarve coast and with

marca tailandesa. O Anantara Vilamoura Algarve Resort

the seal of the Thai brand. The Anantara Vilamoura Algarve

inicia esta época natalícia no dia 8 de Dezembro, terminan-

Resort starts this festive season on December 08, ending it

do no dia 6 de Janeiro. Entre um dia e outro, não faltarão as

on January 06. From one day to the next, there will be no lack

celebrações tradicionais, a gastronomia típica, os vinhos

of traditional celebrations, typical food, wines and cham-

e champanhes para celebrar, os cânticos natalícios e es-

pagnes to celebrate, Christmas carols and live music shows,

pectáculos de música ao vivo, a visita do Pai Natal, retiros

visits from Father Christmas, wellness retreats and detox

de bem-estar e programas detox, os passeios a cavalo e o

programmes, horse riding and golf. The start to the sea-

golfe. O início da quadra será assinalado com a iluminação

son will be marked by the lighting of the unique Anantara

da singular árvore de Natal Anantara, mas seguir-se á uma

Christmas tree, to be followed on their respective days by

consoada repleta de espírito, tradição e criatividade e uma

a Christmas Eve meal rich with good cheer, tradition and

entrada no novo ano cheia de glamour, banquetes, anima-

creativity and a New Year’s Eve full of glamour, banquets,

ção e muitos sonhos para concretizar.

entertainment and many dreams to make true.
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PORSCHE DESIGN
O Monobloc Actuator, modelo apresentado pela Porsche

The Monobloc Actuator, a model presented by Porsche

Design em Baselworld 2017, é resultado do trabalho con-

Design at Baselworld 2017, is the result of the joint work of

junto de relojoeiros, designers e engenheiros da Porsche,

Porsche’s watchmakers, designers and engineers, bring-

reunindo características de excelência de todos os uni-

ing together the excellence characteristics of each of the

versos da marca. O Monobloc Actuator propõe uma nova

brand’s universes. The Monobloc Actuator proposes a new

abordagem para a operação de um cronógrafo, com um

approach to operating a chronograph, with an innovative

mecanismo inovador inspirado no motor do novo Porsche

mechanism inspired by the engine of the new Porsche 911

911 RSR. Os modelos desta linha são uma proeza de enge-

RSR. The models in this range are a feat of engineering, per-

nharia, embutindo perfeitamente os botões do cronógrafo

fectly embedding the chronograph buttons in the titanium

na caixa de titânio. Os 45,5 mm de caixa, resistente à água

case. The 45.5 mm case, water resistant to up to 100 m,

até 100 m, alojam um calibre ETA Valjoux 7754 que opera a

houses an ETA Valjoux 7754 calibre that operates at a

28.800 vph e fornece uma reserva de marcha de cerca de

frequency of 28,800 vph and provides a power reserve of

48 horas.

about 48 hours.
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COMBOIO DE SAL E AÇÚCAR

O BEBEDOR DE HORIZONTES - MIA COUTO
O lançamento do terceiro livro da trilogia As areias do im-

The launch of the third book in the ‘Sands of the Emper-

perador: O bebedor de horizontes, de Mia Couto, que acon-

or’ trilogy: O bebedor de horizontes [Drinker of Horizons],

teceu numa cerimónia realizada na Fundação Fernando

by Mia Couto, which took place at a ceremony held at the

Leite Couto, em Maputo, no dia 1 de Novembro, contou com

Fernando Leite Couto Foundation, in Maputo, on Novem-

a presença de muitos leitores ansiosos por ler a nova obra,

ber 01, was attended by many readers eager to get their

entre eles, o Presidente da República, Filipe Nyusi. Na sua

hands on the new work, among them, the President of the

breve intervenção, o chefe do Estado Moçambicano, elo-

Republic, Filipe Nyusi. In his brief speech, the head of the

giou a capacidade que a narrativa de Mia tem em envolver

Mozambican State, praised the ability of Mia’s narrative to

os leitores e aproveitou a ocasião para felicitar a família

engage readers and took the opportunity to congratulate

Couto por transformar a casa que um dia pertenceu aos

the Couto family for transforming the home that once be-

pais de Mia numa Fundação onde o mundo se encontra

longed to Mia’s parents into a foundation where the world

e busca inspiração. Por sua vez, Mia Couto confessou que

finds and seeks inspiration. Mia Couto, in turn, confessed

este livro, O bebedor de horizontes, foi o seu maior desafio

that this book, O bebedor de horizontes, was his greatest

literário, do qual saiu mais esgotado, mas feliz. O escritor

literary challenge, from which he has come out exhausted,

aproveitou também para elogiar o Presidente da Repúbli-

but happier. The writer also took the opportunity to praise

ca, realçando a sua capacidade para estabelecer diálogos

the President of the Republic, highlighting his ability to es-

e pontes e trazer mais esperança a Moçambique. Os apre-

tablish dialogues and build bridges and to bring more hope

sentadores do livro foram Severino Ngoenha e Lourenço do

to Mozambique. The presenters of the book were Severino
Ngoenha and Lourenço do Rosário.
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Realizado por Licínio Azevedo, um brasileiro radicado em

Directed by Licínio Azevedo, a Brazilian living in Mozam-

Moçambique, e produzido pela Ukbar Filmes (tendo como

bique, and produced by Ukbar Filmes (co-produced by

co-produtora a empresa sul-africana Urucu Media), o filme

South African company Urucu Media), the Mozambican

moçambicano Comboio de Sal e Açúcar foi o grande ven-

film Comboio de Sal e Açúcar [The Train of Salt and Sugar]

cedor do Festival Internacional de Cinema de Carthage, na

was the major winner at the Carthage International Film

Tunísia, onde recebeu quatro prémios, entre eles, o Tanit de

Festival, in Tunisia, where it received four prizes, among

Ouro (Troféu de Ouro) para a melhor longa-metragem de

them the Tanit d’or (Golden Trophy) for the best feature

ficção e o prémio para a Melhor Imagem. O Tanit de Ouro

film and the Prix de la Meilleur Image award. The Tanit d’or

foi entregue ao realizador em cerimónia de gala no Teatro

was presented to the director in a gala ceremony at Tunis

Municipal de Túnis pelo Ministro da Cultura da Tunísia.

Municipal Theatre by the Tunisian Minister for Culture.

Comboio de Sal e Açúcar centra-se numa viagem de com-

Comboio de Sal e Açúcar focuses on a train journey

boio pelo país africano em plena guerra, nos anos 1980, e é

through the African country during the war in the 1980s,

uma história de amor com um final trágico. Já ganhou vá-

and is a love story with a tragic ending. He has already won

rios prémios internacionais, sendo que o maior de todos foi

several international awards, the biggest of which has been

a grande afluência do público às salas de cinema, desde que

the large audiences in cinema theatres since it premiered.

estreou. Comboio de Sal e Açúcar é também o único filme

Comboio de Sal e Açúcar is also the only Mozambican film,

moçambicano, e um dos poucos africanos, a ser submetido

and one of the few African ones, to be submitted at the Los

à Academia de Los Angeles para a corrida aos Óscares, os

Angeles Academy for the Oscars, the biggest and most

maiores e mais prestigiados prémios do cinema mundial.

prestigious awards in world cinema.

A LEVEZA \\ LIGHTNESS
Agarramo-nos à paisagem. E elas – da espécie antílope –, todas em fila, posam para
nós. O pano de fundo, a Natureza, é o conceito de paisagem mais natural que podemos conhecer. Aqui, é a vida animal. Representada em fragmentos, para uma melhor compreensão do mundo em que vivemos, a partir dos nossos sentidos. A visão
alcança o horizonte, o olfacto inspira o ar mais puro que vem da Mãe Natureza, e, em
jeito quase de toque, procuramos alcançar estes seres, que a objectiva de uma câmara nos faz parecer estarem tão próximos. Mas não estão. Como resultado disto, temos
a complexa interacção entre homem, paisagem e ser animal.
We cling to the landscape. And they – of the antelope species –, all in a row, pose for
us. The backdrop, nature, is the most natural landscape concept you could think of.
Here, it is wildlife. Represented in fragments, for a better understanding of the world
in which we live, through our senses. Our sight takes us as far as the horizon, our
sense of smell brings us the purest air to come from Mother Nature, and, almost as if
touching, we try to reach these beings that the camera lens makes appear so close.
But they aren’t. As a result of this, we enjoy this complex interaction between man,
landscape and animal being.
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

A FORÇA \\ STRENGTH
Firme. De olhar atento. Ali está ele – o leão bebé – no seu habitat natural. Analisa
cada passo, sempre à espera de uma possível intervenção humana, enquanto nós
o observámos. Captam-se fotograficamente os gestos, as poses, os pormenores.
Estamos no meio de uma paisagem humanizada, onde a poucos metros está ele. Tão
sereno. Tão apaziguador. Tão senhor de si. Consegue prender a atenção. Transmite-nos o equilíbrio entre a natureza, o homem e ele. Comunica com as suas expressões. Marca o seu território, apenas com a força inata de que é detentor. E nós?! Nós
ficamos ali, bem na quietude do tempo, apenas observando-o a ser rei daquela terra.
Tenacious. Keenly aware. There it is – the lion cub – in its natural habitat. It analyses
every step, always waiting for possible human intervention, as we observe it. Its gestures, poses, details, captured with our cameras. We are in the midst of a humanised
landscape, with the cub just metres away. So serene. So calming. So in control of itself. It is able to hold our attention, conveying the balance between nature, man and
itself. It communicates through its expressions. It marks its territory, only with the
innate strength it possesses. And us?! We stand there, happy in the stillness of time,
just watching it being king of that land.

GORONGOSA

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC
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A CORAGEM \\ COURAGE
Corriam como loucos. De um lado para o outro. Nos arbustos quase parecem
desaparecer, com as suas peles negras e os movimentos abruptos, os Bois
Cavalos, que, de tão selvagens que são, nos deixam na memória a sua veloz
passagem no tempo. Os seus chifres curvos e a sua pelagem suave sobressaem à vista. São possuidores de uma coragem inigualável. Este ser animal
rasga as planícies africanas como quem foge dos males do universo. Avistaram-nos de longe. E para mais longe foram eles. Perdemos o alcance. Restou a
paisagem ímpar, composta por árvores e vegetação seca.
They run crazily around, from one side to the other. They almost seem to disappear in the bushes, with their dark coats and abrupt movements, the wildebeest, which, as wild as they are, instil in our memories their swift passage
in time. Their curved horns and soft coat clearly stand out. They possess unrivalled courage. This animal tears across the African plains as if fleeing the
evils of the universe. They spotted us from afar. And the farther away they
GORONGOSA

went, until they were gone. The unique landscape was left to us, made up of
trees and dry vegetation.
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC
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A OUSADIA \\ DARING
Caminha passo a passo. Voa alto. Entre o verde das águas paradas e a floresta, ela – esta ave africana – pára, para ‘caçar’ o seu alimento. Enquanto
isso, nós registávamos mais um magnífico quadro paisagístico e animal.
Volvido o tempo, quereríamos continuar lá?! Sem dúvida. África tem
este efeito nas pessoas. Contagia. Ali permanecemos durante minutos,
observando-a. Ela não fugiu. Todo o panorama envolvente pertencia-lhe. Era a capa de um postal paisagístico que, ali, tentávamos aprisionar
no tempo.
It walks one step at a time. It flies high. Between the green of still waters and the forest, it – this African bird – stops, to ‘hunt’ for its food. In
the meantime, we recorded yet another magnificent landscape and animal picture. If we could do it again, would we want to stay there longer?!
Without a doubt. Africa has this effect on people. It infects you. We stayed
there for minutes, watching it. It didn’t fly away. The entire surroundings
belonged to it. It was the perfect image for a landscape postcard, which,
there, we tried to trap in time.
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC
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V&G 16 ANOS
Um ícone // An icon

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Como todos os desafios da vida, a Villas&Golfe nasceu

Like all challenges in life, Villas&Golfe came into being

como um embrião, bem pequenina, mas muito arrojada.

as a little embryo, tiny yet very bold. As these 16 years have

Com o passar destes 16 anos, ela foi evoluindo e inovando,

passed, it has been evolving and innovating, becoming an

tornando-se num ícone. Com ela vieram as mais variadas

icon. It has revealed to the world the most varied stories;

histórias; as personalidades, nacionais e internacionais; as

national and international personalities; companies and

empresas e empresários; as tradições e a cultura; as via-

entrepreneurs; traditions and culture; dream holidays; ar-

gens de sonho; os projectos arquitectónicos; os melhores

chitectural projects; the finest gastronomic flavours; the

sabores gastronómicos; os melhores hotéis e resorts do

best hotels and resorts in the world; motor news; luxury

mundo; as novidades motoras; o luxo e o lifestyle. Passo a

and lifestyle. Brick by brick, we have been building a uni-

passo, fomos construindo um universo de sofisticação e,

verse of sophistication, and in every new issue we have al-

em cada número novo, procurámos, sempre, levar até aos

ways striven to bring to our readers the best of both worlds.

nossos leitores o melhor de dois mundos.

In issue 1 of Villas&Golfe we chose the luxury resort of

No N.º1 da Villas&Golfe escolhemos a Quinta do Lago

Quinta do Lago as a backdrop. And, with harmony and

– resort de luxo –, como pano de fundo. E, com harmonia

excellence, the words of the king of tourism in Portugal,

e excelência, as palavras do rei do Turismo em Portugal,

André Jordan, formed our first Major Interview. We also

André Jordan, formaram a nossa primeira Grande Entre-

assigned pages to the Museu Nacional dos Reis - the

vista. Atribuímos, também, páginas ao Museu Nacional

oldest public museum in Portugal; and to the Palace of

dos Reis – o mais antigo museu público de Portugal; e ao

Buçaco – a fairy tale setting. We introduced you to the

Palácio do Buçaco – um lugar de contos de fadas. Demos

princess of the Atlantic, the island of Porto Santo – known

a conhecer a princesa do Atlântico, a ilha de Porto Santo –

as the golden island. And more…

conhecida como a ilha dourada. E... mais…

No 1.º aniversário, entrevistámos Alberto João Jardim –

In our 1st anniversary issue we interviewed Alberto João

a voz crítica do arquipélago da Madeira –, que à época era

Jardim – the critical voice of the archipelago of Madeira –,

Presidente do Governo Regional; falámos com a arquitecta

who at the time was President of the Regional Govern-

Adrianne Fisher – uma das profissionais ligadas ao projecto

ment; we spoke with architect Adrianne Fisher – one of

Casa da Música; e brincámos no Museu do Brinquedo de

the names involved in the Casa da Música project; and we

Sintra (pertencia à Fundação Arbués Moreira) – foi encer-

played in the Sintra Toy Musuem (which belonged to the

rado no ano 2014. E... mais.

Arbués Moreira Foundation) and which closed in 2014.

No 2.º aniversário, ouvimos António Sousa Franco (fa-

And more…

leceu em 2004, vítima de ataque cardíaco) – ministro das

On our 2nd anniversary, we listened to António Sousa

Finanças, no Governo de António Guterres; aproveitámos

Franco (who died sadly, in 2004, victim of a heart attack),

para dar umas tacadas no Belas Clube de Campo, e outras

Finance Minister in the government of António Guterres;

no Clube de Golfe do Vidago; cavalgámos por entre a Feira

we took the opportunity to play a few shots at Belas Clube
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da Golegã ao ritmo de uma viagem ao Mónaco – local de

de Campo, and some others at Vidago Golf Club; we rode

eleição para princesas e príncipes. E... mais…

through Golegã Fair, and beyond, to Monaco – destination

No 3.º aniversário, quisemos dar a palavra a Marcelo

of choice for princesses and princes. And more…

Rebelo de Sousa – à época professor e comentador de

On our 3rd anniversary, we let Marcelo Rebelo de Sousa

televisão, actualmente é Presidente da República Portu-

do the talking – at the time professor and commentator on

guesa; passeámos pela imponente Quinta de Coalhos, no

television, and now President of the Portuguese Republic;

Vale do Tejo – um chalet do século XX; fomos mergulhar à

we strolled through the imposing Quinta de Coalhos, in

costa vicentina, no Algarve; ‘compusemos’ com o Maestro

Vale do Tejo - a 20th-century chalet; we took a dip off the

António Vitorino de Almeida; e celebrámos este número

Vicentina Coast, in the Algarve; we composed, with Mae-

com uma viagem a Viena de Áustria. E... mais…

stro António Vitorino de Almeida; and we celebrated this

No 4.º aniversário, conduzimos a entrevista de António

issue with a trip to Vienna in Austria. And more…

Vitorino – político e ex-comissário europeu –, onde falava

On our 4th anniversary, we interviewed António Vitori-

«dos altos e baixos de uma União Europeia ‘efectivamen-

no – politician and former European commissioner –, re-

te’ por concretizar». Mas nós concretizámos mais. Fomos à

cording his thoughts on «the ups and downs of a Europe-

descoberta da Quinta da Regaleira – um monumento cul-

an Union ‘effectively’ yet to be achieved». But we achieved

tural de Sintra; e do Mosteiro de Leça do Balio – um edifício

more. We headed off in search of the Quinta da Regaleira –

de arquitectura gótica; assim como da Biblioteca Joanina

a cultural monument in Sintra; and the Monastery of Leça

– datada do século XVIII; no final, conversámos com o ilus-

do Balio – a building of Gothic architecture; as well as the

tre José Saramago – escritor português, galardoado com o

Joanina Library – dating from the 18th century; to end, we

Nobel de Literatura, que faleceu no ano 2010. E... mais…

spoke to one of Portugal’s most distinguished writers, José

No 5.º aniversário, foi Ernâni Lopes (faleceu em 2010, vítima de linfoma) – economista e político português –, que

Saramago, winner of the Nobel Prize for Literature, who
passed away in 2010. And more...

falou à Villas&Golfe. Conhecemos o Convento de Cristo –

On our 5th anniversary, Ernâni Lopes (who died in 2010,

com estilo manuelino; e voltámos a dar a palavra a André

a lymphoma sufferer) – a Portuguese economist and e

Jordan; também assistimos a uma peça no Theatro Circo,

politician – spoke to Villas&Golfe. We visited the Manu-

em Braga – uma das referências do meio artístico; e voá-

line style Convent of Christ; and once again gave the floor

mos até à Finlândia – onde mora o «Pai Natal». E... mais…

to André Jordan; we also saw a play at the Teatro Circo, in

No 6.º aniversário, falámos com Carlos Saraiva, do Grupo
CS – uma referência na hotelaria de luxo nacional; dialo-

home to Father Christmas. And more…

gámos com os irmãos arquitectos Aires Mateus; apresen-

On our 6th anniversary, we spoke with Carlos Saraiva, from

támos a Basílica da Estrela – um templo católico e antigo

the CS Group – a leading name in Portugal’s luxury hotel in-

convento das freiras carmelitas. E... mais…

dustry; we parleyed with the Aires Mateus architect broth-

No 7.º aniversário, relaxámos nas praias desertas da
Tanzânia; e escutámos Eduardo Catroga – o último minis-
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Braga – a highlight in the arts world; and flew to Finland –

ers; we introduced the Basílica da Estrela – a Catholic church
and former convent of the Carmelite nuns. And more…

tro das Finanças do Governo de Cavaco Silva. Vagueámos

On our 7th anniversary, we relaxed on the deserted beach-

pelo Pinhal de Leiria e assistimos a uma peça de teatro no

es of Tanzania; and we listened to Eduardo Catroga – the

Museu Nacional do Teatro. E... mais…

last Finance Minister of the Government of Cavaco Silva.

No 8.º aniversário, encantámo-nos com o Mosteiro

We wandered through the Pinhal de Leiria pine forest and

de Santa Clara-a-Velha – um mosteiro ligado à Rainha

watched a play at the National Theatre Museum. And more…
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empresário.Ouvimos música com Henry Padovani, dos

Moreira; and we played plenty of golf around the world.

The Police. E... mais…

And more…

No 12.º aniversário, brindámos com a Herdade do Es-

On our 11th anniversary, we travelled to Iceland… We

porão; demos a conhecer um dos rostos da moda africa-

chatted with Henrique Granadeiro – economist and busi-

na, Nadir Tati; e descansámos no Aqua Dome – nos Alpes

nessman. We listened to music with Henry Padovani, orig-

Austríacos, tendo primeiramente conversado com António

inally from The Police. And more…

José Seguro – antigo Secretário-geral do PS. E... mais…

On our 12th anniversary, we made a toast with the Her-

No 13.º aniversário, falámos com caras como Jaime Pe-

dade do Esporão; we introduced one of the faces of African

reira (à época Vice-presidente do Banco BIC português),

fashion, Nadir Tati; and we chilled at the Aqua Dome – in

Ana Moura (fadista), Adolfo Mesquita Nunes (à época Se-

the Austrian Alps, having first chatted with António José

cretário de Estado do Turismo), entre outros. Fomos repou-

Seguro – former Secretary General of the PS. And more…

sar no Areias do Seixo e seguimos caminho até à Bretanha.
E... mais…

On our 13th anniversary, we met up with names that
included Jaime Pereira (Vice-President of Banco BIC in

No 14.º aniversário, fomos conhecer um pouco mais do

Portugal, at the time), Ana Moura (Fado singer), Adolfo

empresário Mário Ferreira; assistimos a um espectáculo

Mesquita Nunes (at the time Secretary of State for Tour-

de magia do Luís de Matos; bailámos ao som do batel da

ism), among others. We took a break at Areias do Seixo

cantora Dulce Pontes; conhecemos o negociante de arte

and we made our way to Brittany. And more…

Ezra Chowaiki; e fomos ao Quénia buscar mais inspiração.
E... mais…

On our 14th anniversary, we found out a little more about
businessman Mário Ferreira; we watched a magic show

No 15.º aniversário, procurámos reflectir na capa algumas

by Luís de Matos; we danced to the sound of singer Dulce

das personalidades que fizeram parte das edições, ao longo

Pontes; we met the art dealer Ezra Chowaiki; and we went

dos anos. E são muitas. Neste aniversário falámos com As-

to Kenya in search of more inspiration. And more…

Santa Isabel; tivemos connosco o professor e arquitec-

On our 8th anniversary, we fell in love with the Monas-

sunção Cristas – actual Presidente do CDS. Preenchemos

On our 15th anniversary, we used our cover to show some

to Alexandre Alves Costa; e, na moda, demos voz a Luís

tery of Santa Clara-a-Velha – a monastery associated with

parte deste número 90 com 11 pequenas entrevistas a rostos

of the personalities that have appeared in the magazine

Onofre – criador de sapatos de luxo. E... mais…

Elizabeth of Aragon; we spent time with professor and ar-

nacionais, das mais diferentes áreas. E cantarolámos com

over the years. And there are many. On this anniversary

chitect Alexandre Alves Costa; and, in fashion, we met with

Rui Veloso porque o «Prometido é Devido». Flutuámos nos

we spoke with Assunção Cristas – current President of the

Luís Onofre – creator of luxury shoes. And more…

balões de ar quente em Bagan e descemos até à Herdade do

CDS. We filled part of this issue, number 90, with 11 short

Amarelo para desfrutar da Natureza. E... mais…

interviews with national faces, from the most varied areas.

No 9.º aniversário, deixámos falar Guilherme d’Oliveira
Martins – jurista e político português; visitámos o Museu
da Acrópole – da Grécia Antiga; e falámos com Helena
Sacadura Cabral – economista e escritora. E... mais…

On our 9 anniversary, we interviewed Guilherme d’Olth

iveira Martins – Portuguese lawyer and politician; we visit-

E... continuará a haver muito mais. Porque a Villas&Golfe

And we hummed with Rui Veloso, as O Prometido é Devido

No 10.º aniversário, subimos a Serra da Estrela e saltámos

ed the Acropolis Museum to discover Ancient Greece; and

tem muito, ainda, para lhe revelar! Eis o 16.º aniversário. Ce-

[As Promised]. We floated high in hot air balloons in Bagan,

para o Reino da Suécia, em dias de neve; conversámos com

we spoke with Helena Sacadura Cabral – economist and

lebre connosco!

before landing in the Herdade do Amarelo to enjoy nature.

o Padre Jardim Moreira; e jogámos muito golfe pelo mundo.

writer. And more…

And more…

On our 10th anniversary, we climbed the mountains

And...there will be so much more. Because Villas&Golfe

No 11.º aniversário, viajámos até à Islândia... Con-

of the Serra da Estrela and took a trip to the Kingdom of

has still so much more to rbing you! The 16th anniversary is

versámos com Henrique Granadeiro – economista e

Sweden, on snowy days; we talked with Padre Jardim

now here. Celebrate it with us!

E... mais…
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OPINIÃO \\ OPINION

JOSÉ MANUEL FERNANDES
Eurodeputado, professor e político português
Member of European Parliament, teacher and portuguese politician

Ansiamos por esses líderes!
O mundo está cada vez mais egoísta. O Brexit, a tentativa

Na UE, a extrema direita expande-se a norte e a extrema

de independência da Catalunha, a eleição de Trump e o re-

esquerda a sul. Ambos os extremos defendem o protec-

gresso dos nacionalismos são alguns exemplos de prova.

cionismo, o fim do euro. Arrogam-se os únicos defensores

Estou certo de que, se o Reino Unido fosse pobre e recebes-

do povo. A globalização terá de significar reciprocidade, fa-

se do orçamento da UE mais do que aquilo que paga ou se a

vorecer a mobilidade social, consagrar a sustentabilidade

Catalunha dependesse do orçamento de Espanha, não pre-

ambiental. Para isso, temos de actuar em conjunto, parti-

tenderiam a «independência». Este egoísmo deriva para a

lhar, praticar uma verdadeira solidariedade de facto.

xenofobia. Os auto-intitulados ‘verdadeiros’ finlandeses,

A complexidade do mundo exige homens bons que de-

americanos, franceses, alemães e holandeses, o «América

fendam a dignidade humana, se inspirem nos valores da

First» de Trump ou o «La France em Premier» de Le Pen

liberdade e solidariedade e tenham preparação. Cito o Papa

procuram dispensar o outro. Acontece que temos econo-

Francisco: «A política não é ‘a arte da improvisação’, mas

mias desmaterializadas e interdependentes, as fronteiras

uma expressão nobre de abnegação e dedicação pessoal

já não existem. Para termos sucesso, precisamos que o

em benefício da comunidade. Para ser líder são neces-

«outro» tenha sucesso. O orgulhosamente sós, o ‘cada um

sários estudo, preparação e experiência». Ansiamos por

por si’, não é solução.

esses líderes!

We long for these leaders!
The world is increasingly selfish. Brexit, Catalonia’s at-

to the south. Both extremes defend protectionism, the end

tempt at grasping independence, the election of Trump

of the Euro. They have proclaimed themselves the only de-

and the return of nationalism are some examples to prove

fenders of the people. Globalisation will have to mean reci-

this. I am sure that if the United Kingdom were poor and

procity, to promote social mobility, to ensure environmen-

received more money from the EU budget than what it paid

tal sustainability. To do this, we must act together, share,

into it or if Catalonia depended on the Spanish budget, they

and practice true de facto solidarity.

wouldn’t clamour for «independence». This selfishness

The complexity of the world requires good men, who de-

stems from xenophobia. The self-proclaimed ‘true’ Finns,

fend human dignity, who are inspired by the values of free-

Americans, French, Germans and Dutch, Trump’s «Amer-

dom and solidarity, and who are prepared. Quoting Pope

ica First» or Le Pen’s «La France en Premier» seek to dis-

Francis: «Politics is not ‘the art of improvisation’, rather a

pense with others. It just so happens that we have dema-

noble expression of self-denial and personal dedication

terialised and interdependent economies, that borders no

to the benefit of the community. Being a leader requires

longer exist. To succeed, we need the «others» to succeed.

study, preparation and experience». We long for these

Going it alone, the ‘every man for himself’, is no solution.

leaders!

In the EU, the far right extends to the north and the far left
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ROYAL ESTATE | PRIVATE VILLAS

IMOBILIÁRIA NA EUROPA EM 2018.
REAL STATE IN EUROPE IN 2018.

O clima de investimento seguro no mercado imobiliário

The safe investment climate in the European real estate

europeu será para manter em 2018! Com a saída do Reino

market looks set to continue in 2018! With the UK’s exit

Unido da Comunidade Europeia (Brexit) e a consecuti-

from the European Community (Brexit) and the successive

va deflação da libra britânica, novas capitais europeias irão

deflation of the British pound, new European capitals will

ser alvo de investimentos de empresas multinacionais

be the target of investments by multinational companies

para sediarem a sua força produtiva, as quais têm grande

to house their productive force, which have a large part of

parte do seu core business no mercado europeu. Em espe-

their core business in the European market. In particular,

cial destaque as empresas que dependem da taxa cambial

companies that depend on the exchange rate to be com-

para serem competitivas, como é o caso do sector primário

petitive, as in the case of the primary sector and retailers.

e retalhistas. Todo o processo produtivo tem na sua génese

The real estate component is at the root of the whole pro-

a componente imobiliária. Desde a necessidade de aquisi-

ductive process. From the need to acquire offices, housing,

ção de escritórios, habitações, armazéns e todos os servi-

warehouses and all services inherent to production and

ços inerentes à produção e à sua força produtiva. Portugal

their productive force. Portugal is positioned in the Top 3

está posicionado no Top 3 das capitais europeias que irão

of the European capitals that will be the target of new in-

ser alvo de novos investimentos de empresas multinacio-

vestments by multinational companies. Thus, in 2018, we

nais. Teremos, assim, em 2018, um aumento de investi-

will experience an increase in investment in Germany, due

mento na Alemanha devido ao seu prestígio, mas com va-

to its prestige, but with property values already high and

a

lores no imobiliário já bastante elevados e com escassez de

lack of assets; Ireland, with some tax benefits, but still to

activos; a Irlanda com alguns benefícios fiscais, mas ainda

recover from damages suffered to its image and econo-

a refazer-se de danos que sofreu na sua imagem e econo-

my by the crisis that has now passed; and Portugal, which

mia pela crise que passou; e Portugal, que após uma saída

after a graceful exit from the crisis, has been re-launched

airosa da crise, se relançou a nível mundial pela qualida-

worldwide thanks to the quality of life it provides and with

de de vida que proporciona e com valores de imobiliário e

real estate values and supply that are still very attractive.

dos campos de golfe. Contém um lote privado de 844

oferta ainda bastante atractivos. 2018 será um ano de mu-

2018 will be a year of change in the European market and

m2 , uma área de construção de 467 m2, 5 quartos com

dança no mercado europeu e Portugal será um dos mais

Portugal will be one of the most to benefit!

beneficiados!

DESIGN VILLA

VILAMOURA

Ref: FS-17/008 | Price: €1.850.000
5

6

467m2

geral@royalvillas.eu

Inserida no resort de luxo de Vilamoura no Algarve,
esta Design Villa confina com um dos mais prestigia-

CARACTERÍSTICAS:

PROPERTY FEATURES:

- COZINHA EQUIPADA

- EQUIPPED KITCHEN

- VISTA CAMPO DE GOLFE

- GOLF COURSE VIEW

suite, uma ampla sala de estar e a cozinha totalmente

- 3 LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVADOS

- 3 PRIVATE PARKING SPACES

equipada com electrodomésticos Siemens.

- PISCINA PRIVADA

- PRIVATE SWIMMING POOL

- MATERIAIS DE QUALIDADE E DESIGN

- QUALITY AND DESIGNER MATERIALS

- BASTANTE LUZ

- LOTS OF LIGHT

- LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

- PRIME LOCATION

Within the luxury resort of Vilamoura, in the Algarve,

Diogo Crespo

AMI: 9469

844m2

this ‘Designer Villa’ stands alongside one of the most
prestigious golf courses. With a private plot of 844 sqm,
a construction area of 467 sqm, five bedroom suites,
a large living room and the kitchen fully equipped with
Siemens appliances.

IRLANDA
ALEMANHA

PORTUGAL
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APARTAMENTO PREMIUM

LISBOA

Ref: FS-17/007 | Price: €5.000.000
AMI: 9469

5

5

507m2

geral@royalvillas.eu

Localizado no centro da cidade de Lisboa e com uma vista
privilegiada para o rio, este exclusivo apartamento com 5

CARACTERÍSTICAS:

PROPERTY FEATURES:

- COZINHA EQUIPADA

- EQUIPPED KITCHEN

- 2 MASTER SUITES

- 2 MASTER SUITES

Premium Location onde está inserido confere a este acti-

- VISTA RIO

- RIVER VIEW

vo uma exclusividade única!

- 6 LUGARES DE ESTACIONAMENTO

- 6 PARKING SPACES

- AR CONDICIONADO

- AIR CONDITIONING

- PISO AQUECIDO

- UNDER-FLOOR HEATING

stunning views of the river, this exclusive five-bedroom

- ESCRITÓRIO

- HOME OFFICE

apartment, with two master suites featuring walk-in war-

- SALA DE REUNIÕES

- MEETING ROOM

- SALA DE JANTAR

- DINING ROOM

- SEGURANÇA

- SAFETY

- ARRECADAÇÃO COM AR CONDICIONADO

- STORAGE ROOM WITH AIR CONDITIONING

- QUARTO DE EMPREGADA

- MAID’S ROOM

quartos, dos quais duas master suites com closets privativos, é um dos mais emblemáticos da cidade de Lisboa. A

Located in the centre of the city of Lisbon and with

drobes, is one of the most iconic of the city of Lisbon. Its
prime location give this asset a unique exclusivity!
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CHARMOSO APARTAMENTO

LISBOA - PRÍNCIPE REAL
Ref: FS-17/009 | Price: €315.000

AMI: 9469

1

1

geral@royalvillas.eu

58 m2

Charmoso apartamento com 1 quarto, localizado num dos
bairros mais emblemáticos de Lisboa, o Príncipe Real e in-

CARACTERÍSTICAS:

PROPERTY FEATURES:

- COZINHA EQUIPADA

- EQUIPPED KITCHEN

- CENTRO DA CIDADE

- CITY CENTRE

culturais. Óptimo investimento para o mercado de arrenda-

- PRÉDIO TÍPICO DE LISBOA

- TYPICAL LISBON BUILDING

mento de short e long term!

- BASTANTE LUZ

- LOTS OF LIGHT

- WALKING DISTANCE

- WALKING DISTANCE FROM CULTURAL

serido num edifício típico de Lisboa, dos anos 50. A um curto
passeio a pé tem áreas comerciais, restaurantes e atracções

Charming one-bedroom apartment, located in one of

- INVESTIMENTO SHORT&LONG-TERM

ATTRACTIONS

Lisbon’s most iconic neighbourhoods, Príncipe Real and

- EXCELLENT INVESTMENT - SHORT & LONG-

housed within a typical Lisbon building from the 1950s. Sho-

TERM RENTALS

pping areas, restaurants and cultural attractions are all only a
short walk away. Great investment for short and long term
rental market!
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Nascido em 2002 com o objectivo de dar vida a um es-

Created in 2002 with the aim of bringing life to a space

paço que outrora foi uma indústria têxtil, o Centro Empre-

that was once a textile factory, the Centro Empresarial

sarial da Lionesa inicia este ano um projecto de expansão,

Lionesa embarks on an expansion project this year, stick-

sempre com a mesma premissa subjacente: uma visão de

ing to the same underlying premise: a sustained vision of

futuro sustentada, a preservação da memória arquitectóni-

the future, the preservation of architectural memory and

ca e infra-estruturas multifacetadas, flexíveis e dinâmicas.

multifaceted, flexible and dynamic facilities.

Este projecto, da autoria do arquitecto António Leitão

This project, designed by architect António Leitão Barbo-

Barbosa, vai transformar o Centro num dos maiores do

sa, will transform the business centre into one of the larg-

país, aumentando a actual área para mais de 100 mil m2 até

est in the country, increasing the current area to more than

2025 e acolhendo uma comunidade empresarial de mais

100,000 sqm by 2025 and welcoming a business com-

de 10.000 pessoas. A nova zona desportiva encetará a ex-

munity of more than 10,000 people. The new sports area

pansão e incluirá oito campos
de padel, um campo de ténis e
dois campos de futebol. Esta
área incluirá ainda um corredor verde, projecto municipal,
que fará a ligação entre a Lionesa e a zona costeira, fazendo a conexão dos Caminhos

will kick off the expansion

O Centro Empresarial da Lionesa
inicia este ano um projecto
de expansão. \\ the Centro
Empresarial Lionesa embarks on
an expansion project this year.

de Santiago. Nos próximos

CENTRO EMPRESARIAL
DA LIONESA
O futuro começa agora
The future starts now
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courts, a tennis court and two
football pitches. This area will
also include a green corridor, a
municipal project, which will
connect the Lionesa to the
coastal area, joining the Way
of St. James pilgrim routes. In

anos, construir-se-ão novos edifícios com a assinatura de

the coming years, new buildings will be built, designed by

vários arquitectos, onde serão albergados um hotel, resi-

several architects, housing a hotel, business/university

dências empresariais/universitárias e uma área dedicada

residences and an area dedicated to entrepreneurialism,

ao empreendedorismo, bem como novas áreas de restau-

as well as new areas for restaurants, services and shops.

ração, serviços e comércio. Na recta final, avança-se para

On the final straight, construction will begin on a new car

a construção de um novo parqueamento, um vaivém sus-

park, a rail shuttle system and, breaking the horizontally, a

penso por carril e, rompendo com a horizontalidade, uma

25-storey tower, able to represent innovation and creativi-

torre de 25 pisos, capaz de representar a inovação, a criati-

ty, while symbolising the desire for growth.

vidade e simbolizando o desejo de crescimento.

PUB

and will include eight padel

ART

CULTURE

FERNANDA
AMORIM

Coleccionadora apresenta-nos o Wine Museum Centre. // Collector show us the Wine
Museum Centre.
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

Tão terna e singela recebeu-nos no seu novo espaço cul-

Tenderly and humbly, she welcomed us in her new cul-

tural – o Wine Museum Centre Fernanda Ramos Amorim

tural space – the Wine Museum Centre Fernanda Ramos

–, que se encontra em sintonia com a magnífica paisagem

Amorim –, which is in perfect harmony with the mag-

da Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo, em Covas do

nificent landscape of the Quinta Nova Nossa Senhora do

Douro. Fernanda Amorim é uma coleccionadora inata de

Carmo estate, in Covas do Douro. Fernanda Amorim is a

peças que preservam as memórias culturais da região do

natural-born collector of pieces that preserve the cultural

Douro. As portas deste museu vinícola abriram em Agosto.

memories of the Douro region. The wine museum opened

O projecto, de linhas modernas, com 200 m , é da autoria

its doors in August. The modern 200-sqm project was de-

do arquitecto Arnaldo Barbosa – conhecido como um dos

signed by architect Arnaldo Barbosa – known as one of the

arquitectos do Douro. Em pouco mais de meia hora, a com-

Douro’s architects. In little more than half an hour, the com-

piladora desta produção mostrou-nos, em jeito de visita

piler of this production gave us a guided tour, in which she

guiada, os reflexos da tradição secular do Douro através

showed us the reflections of the Douro’s age-old tradition

do seu espólio exposto no museu. Peças do século XIX e

through the pieces exhibited in the museum. Gathered over

XX, reunidas ao longo de anos pela coleccionadora, deram

the years by the collector, the pieces from the 19th and 20th

lugar a um espaço cultural digno de ser visto. Este espaço

century have given rise to a cultural space well worth see-

museológico veio para ficar e contar a história e a paixão

ing. This museum is here to stay and to tell the story and

pelos vinhos da inspiradora Fernanda Ramos Amorim.

passion for wine of the inspiring Fernanda Ramos Amorim.

2

Porque trouxe o Wine Museum Centre para aqui?

Why did you set up the Wine Museum Centre here?

Não foi aqui que começou, de facto. Começou nos arma-

Indeed this is not where it began. It began in the Bur-

zéns da Burmester, em Vila Nova de Gaia. Naquela altura, a

mester warehouses, in Vila Nova de Gaia. At that time,

Burmester era nossa, e a minha filha, como eu já tinha um

Burmester was ours and, since I already had a museum in

museu em Grijó e já tinha muitas peças ligadas ao vinho,

Grijó and already possessed many pieces related to wine,

perguntou-me se eu queria fazer um museu na Burmes-

my daughter asked me if I wanted to set up a museum at

ter. As condições eram más, mas existiam uma espécie de

Burmester. The conditions were bad, but there was a kind

caves e eu consegui fazer um museu em pequena escala,

of cellar and I managed to create a museum, on a small

mas ainda pus lá muita coisa.

scale, but I still put a lot of things in it.

Isso já vai há muitos anos?

Was this many years ago?

Vai há 15 anos, por aí. Criei o espaço, e ficou por ali. En-

It’s been 15 years, or so. I created the space, and it stayed

tretanto, quando apareciam peças ligadas ao vinho, eu

there. In the meantime, whenever I came across wine-re-

comprava. No caso de algumas, nem sabia o que estava

lated pieces, I would buy them. In some cases I didn’t even

a comprar.

know what I was buying.
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Foi guardando...

You were holding onto it...

Sim. Entretanto, a Luísa (filha) estava toda entusiasma-

Yes. Meanwhile, Luísa (daughter) was all excited, we

da, vendemos a Burmester, e dedicamo-nos mais à Quinta

sold Burmester, and we dedicated ourselves more to Quin-

Nova. Então ela disse: «Ó mãe, o museu tem de sair lá da

ta Nova. Then she said, «Oh mum, the museum has to

Burmester, porque aquilo já foi comprado por uma empre-

leave Burmester, because it has already been bought by a

sa espanhola, e vamos mudar tudo para o Pinhão». A par-

Spanish company, and we are going to move everything to

tir daí desenvolveu-se o laboratório, conforme veio de lá.

Pinhão». From then on the laboratory was developed, as it
came from there.

E é tudo o que encontramos aqui no Wine Museum?
Sim, não tem mais, nem menos. À medida que ia apa-

And that’s all we find here at the Wine Museum?

recendo uma peça diferente, eu ia comprando. Tudo o que

Yes, it has nothing more, nothing less. Whenever I came

fosse ligado aos laboratórios, ao vinho e, assim, fui aumen-

across another piece, I would buy it. Everything that was

tando mais a colecção. Depois tivemos de sair do Pinhão.

related to the laboratories, to wine and, thus I was adding
to the collection. Then we had to leave Pinhão.

E, assim, abriram-se as portas em Agosto na Quinta Nova.
Era para abrir a 15 de Julho. Infelizmente, o meu marido
faleceu e o funeral foi nesse dia. Não tivemos tempo de
abrir e, por isso, abrimos em Agosto.

And so its doors opened in August in Quinta Nova.
It was meant to open on July 15. Unfortunately, my husband passed away and his funeral was on that day. We did
not have time to open it and so we opened in August.

Quem entra no museu o que encontra?
Encontra o campo. Começa com o campo, a parte da

What can visitors expect to see at the museum?

agricultura: a vinha é a primeira coisa. Depois, tudo o que

They will find the countryside. It begins with the country-

pertence à agricultura: a parte do enxofre; o carro de bois; o

side, the agriculture part: the vineyard is the first thing. Then

homem da vindima – está vestido a rigor; a parte da festa,

everything that has to do with agriculture: the sulphur part;

os principais instrumentos musicais, retratados também

the ox cart; the man harvesting the grapes – he is dressed de

em fotografia. Segue-se a prensa – é uma prensa secular,

rigeur; the celebration part, the main musical instruments,

que veio para cá depois de estar na casa que era dos frades.

also portrayed through photography. Then follows the press

Vem a parte da adega e armazém: tudo o que é medidas, o

- it is an age-old press, which came here after being in the

que faz parte da prova do vinho. Segue-se a parte do labo-

house that belonged to the monks. Then comes the part of

ratório: tem um livro catalogado muito importante – é um

the winery and the storage: everything to do with measures,

livro de venda de peças e está tudo discriminado, e eu tenho

which is part of the wine tasting. This is followed by the part
of the laboratory: it has a very important catalogued book
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peças, aqui, que estão de acordo com o que contém o livro, e

- it is a sales book for parts and everything is listed, and I

algumas são mesmo originais. Este forninho, por exemplo.

have pieces here that match what appears in the book, and
some are even original. This little stove for example.

Tem aqui peças com quantos anos?
Tem aqui peças de 1905.

How old are the pieces here?
Some of the pieces here date from 1905.

Continuando a apresentação do museu. Agora estamos
na tanoaria...
Esta parte foi montada por um tanoeiro, porque eu não

Continuing the presentation of the museum, now we are
in the cooperage...

percebo nada disto. Veio do Pinhão cá. Aqui temos o fogão,

This part was set up by a cooper because I don’t under-

que também é muito antigo e servia para aquecer os mol-

stand any of it. He came here from Pinhão. Here we have

des, que depois eram cravados no pipo. Aqui, é tudo madei-

the stove, which is also very old and was used to heat the

ra, feito à mão por um artista.

moulds, which were then nailed to the cask. Here, everything is wood, handmade by an artist.

E, agora, segue-se o processo de engarrafamento...
É um espectáculo, pôr os rótulos. Está engraçado o chapéu, o saquinho, aquelas meias, os sacos...

And now follows the bottling process...
It’s a spectacle, putting the labels on. The hat is fun, the
little bag, those socks, the bags...

E sabe o lugar de todas as peças?
Ah, pois! Tenho tudo fotografado e noto logo quando algo
não está no sítio.

And do you know where every place should be?
Ah, yes I do! I have photographed everything and I notice
straight away when something is not in its place.

Onde é que vai arranjar cada peça?
A maior parte são coisas de família. Coisas antigas, dos
meus avós.
E a paixão pela cultura do vinho de onde vem?
Desde os meus, talvez, 13 anos. Tinha uma irmã mais ve-

Where do the pieces come from?
Most are family things. Old things, from my grandparents.
And your passion for winegrowing, where does this
come from?

lha, quase cinco anos, que gostava muito de velharias. Ela ia

Ever since I was 13 years old, or so. I had an elder sister, by

E do Wine Museu o que é que ele acharia?

And what would he think about the Wine Museum?

às compras e eu ia atrás dela. Davam-me dinheiro de pren-

almost five years, who very much liked old stuff. She would

Infelizmente não viu este museu, mas ainda colabo-

Unfortunately he never got to see this museum, but he

das de anos e eu ia comprando não só velharias como anti-

go shopping and I would follow her. I would be given birth-

rou comigo. Aliás foi praticamente ele que me ofereceu

still collaborated with me. In fact, he was practically the

guidades. Depois, quando comprámos a Quinta do Mostei-

day money, and I would buy bric-a-brac, as well as antiques.

o museu.

one who gave me the museum.

ro, em 1980, como aquilo era antigo, eu quis mobilar a casa.

Later, when we bought Quinta do Mosteiro, in 1980, because

Comecei pela cozinha. Claro que a cozinha foi feita de novo,

it was old, I wanted to furnish the house. I started with the

mas o forno é o mesmo, e tem lá outras coisas que nunca

kitchen. Of course the kitchen was made from scratch, but

Ai, agora acho que não vou fazer mais nenhum. Estou a

Agh, I think now that I will not do any more. I’m doing

saíram de lá. O meu marido a certa altura disse: «Está a ficar

the oven is the same, and there are other things there that

fazer um minimuseu lá no escritório do senhor Amorim.

a mini-museum there in Mr. Amorim’s office. Something

impossível, esta cozinha parece um museu, daqui a pou-

have never left there. At one point my husband said, «It’s

Algo pessoal, que já comecei. Quero expor as coisas dele:

personal, which I’ve already started. I want to put his

co é incomodativo», e eu disse-lhe: «Tens razão, até eu já

becoming impossible, this kitchen looks like a museum,

tenho a fatiota toda dele, de quando tirou o doutoramento

things on show: I have all his outfits, from when he got his

acho que é muita coisa». Entretanto, as minhas filhas foram

soon it will just be annoying», and I said to him, «You’re right,

na América; tenho outra dos vinhos; o chapéu da confraria,

PhD in America; I have another for wines; the hat of the

de férias, as três, e eu fiquei sem ninguém. Então, pensei:

even I think it’s all too much». In the meantime, my daugh-

e doutra confraria, com outra capa; vou colocar os óculos

brotherhood, and of another brotherhood, with another

«Como é que me vou entreter?!». Falei com o meu marido e

ters went on holiday, all three of them, and I was left on my

dele; a pasta dele; as canetas dele; tudo dele. A minha filha

cape; I’m going to put his glasses there; his briefcase; his

ele disse: «Estás maluca». Mas eu tinha lá um espaço gran-

own. So I thought, «What can I do to entertain myself?!». I

vai lá, serve-se do escritório, mas não toca em nada, pois

pens; all his things. My daughter goes there, she uses the

de, em Grijó. Então, um dia ele teve de sair e eu «nem é tarde

spoke to my husband and he said, «You’re crazy». But I had

está tudo da mesma forma que ele o deixou. Tem muitos

office, but she does not touch anything, so everything is

nem é cedo», quando ele chegar, já está feito. E assim foi. Ele

a big space there, in Grijó. Then one day he had to go out and

livros, e sempre que recebo algum dedicado a ele ponho lá.

the same as he left it. There are many books, and whenev-

chegou e viu o espaço pronto. Comecei só com uma sala. E a

I, in a spirit of «it’s now or never», by the time he got back,

Será um lugar mais pessoal, para a família e algum cliente

er I get one dedicated to him I put it there. It will be a more

ssim começou a formar-se o Museu na Quinta do Mosteiro.

it was already done. And so it was. He came back and saw

especial visitarem. Acompanhei-o sempre, fui quase uma

personal place, for the family and some special client to

the space finished. I started with just one room. That’s how

secretária particular dele, desde que me casei. Acompa-

visit. I’ve always accompanied him; I was almost his pri-

the Museum in the Quinta do Monteiro began to take shape.

nhei-o uma vida inteira.

vate secretary, ever since we were married. I accompanied

E o que é que o senhor Américo Amorim achou disso?

No futuro, outro museu virá?

Gostou, mas disse: «Vais parar por aqui». Eu: «Não, vou
continuar». «Aonde?», pergunta ele. «Aqui» (Grijó), digo
eu, e agora são cinco salas e são quatro mil e tal peças que
lá tenho.

Will there be another museum in the future?

him a whole lifetime.
And what did Mr. Américo Amorim think of that?

E isso deixa saudade...

He liked it, but he said, «That’s as far as you’ll go ». I said,

Se deixa…

«No, I’ll do more». «Where then?», he asks. «Here» (Grijó),

And so you miss him...
If you allow myself to...

I say, and now there are five rooms and I have four thousand or so pieces there.
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PAULO OSSIÃO
Além do olhar \\ Beyond looking

Pedimos-lhe para se descrever. Em poucas palavras con-

We asked him to describe himself. In few words he con-

fessou: «Sou muito igual a todos. Procuro no quotidiano

fessed, «I’m just like everyone else. In everyday life I strive

sentir a realidade e autenticidade das coisas simples. E, por

to feel the reality and authenticity of simple things. And,

vezes, vejo-me a viajar num tempo diferente, num mundo

sometimes, I see myself travelling in a different time, in a

que me obriga a parar para pensar, e talvez imaginar, ou so-

world that forces me to stop to think, and perhaps to ima-

nhar, o que existe do outro lado desta superfície...». Paulo

gine, or to dream, what exists on the other side of this sur-

Ossião procura a envolvência das formas e das cores para

face...» Paulo Ossião seeks his surroundings of shapes and

criar obras de arte. Gosta do seu trabalho, que nunca está

colours to create works of art. He likes his work, which is

acabado. É uma «feliz insatisfação!», nas suas palavras.

never finished. It is a «happy dissatisfaction!», as he puts

Gosta de pensar numa árvore plantada no meio de um de-

it. He likes to think of a tree planted in the middle of a de-

serto... «Estranho! adoro árvores, mas existem poucas nas

sert... «Strange! I love trees, but there are few to be seen in

minhas aguarelas...», reflecte. «Não serei eu complicado,

my watercolours...», he reflects. «It’s not me who is compli-

mas, sim, o sentido das coisas?!...», acrescenta o artista.

cated, but, rather the sense of things?! ...», adds the artist.

Não sabemos. Contudo, nesta edição fomos conhecer um

We don’t know. However, in this issue we went to find out a

pouco mais de si e do seu trabalho em aguarela.

little more about him and his watercolour work.

TEXTO TEXT MARIA CRUZ (COM A COLABORAÇÃO DE TIAGO FEIJÓO) \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS
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Desde essa altura, dedicou-se a viver a pintura «os 365

creating. His first collective exhibition was in 1981, at the

dias do ano».

Palácio Foz in Lisbon, where he was awarded an honour-

No início da sua carreira artística, chegou a produzir dois,

able mention. «To my great surprise,» he says. Ever since

ou três, trabalhos a óleo, com materiais que a sua mãe

then, he has dedicated himself to living painting «365 days

também usava – ela gostava igualmente de pintar. Mas

of the year».

sempre foi a aguarela e o desenho a carvão e a grafite que
o fascinaram.

O mundo das formas e cores que nos rodeia, e as pes-

The world of shapes and colours that surrounds us, and

soas no seu quotidiano: nas esplanadas, na intimidade, as

the people in their daily lives: on terraces, in their private

silhuetas, os segredos e a cidade, são a inspiração de Paulo

spheres, silhouettes, secrets and the city are the inspiration

Ossião na hora de criar. «Existirá um equilíbrio nas trans-

of Paulo Ossião when the time comes to create. «Will there

parências e cores – expressões que a pintura com agua-

be a balance in the transparencies and colours – expres-

relas nos poderá provocar?!...», questiona o artista, um dos

sions that painting with watercolours will be able to pro-

rostos nacionais portugueses que trabalha a técnica em

voke in us?!», asks the artist, one of the Portuguese faces

aguarela. Para ele todos os artistas o inspiram. Desde jovem

specialising in the technique of watercolours. In his view,

visitava museus e exposições. Sempre procurou sentir, co-

all artists inspire him. Ever since he was young he has

nhecer, perceber o que existe além do olhar. Perguntamos-

visited museums and exhibitions. He has always striven

-lhe: «Porquê a aguarela?»
Porque a aguarela o fascina e tem uma capacidade
atractiva (um fascínio das
transparências), o branco do
papel, a simplicidade.
A técnica de produção de

Paulo pretende que quem vê as suas obras «se procu-

mother used too – she also liked to paint. But it was al-

re também identificar na forma de sentir as coisas, ou se

ways watercolours and charcoal and graphite drawing

reveja, e, no fundo, se sinta bem com elas». O artista já ex-

that fascinated him.

pôs as suas obras em exposições internacionais: Londres,

Paul wants anyone looking at his works to «also try to

Dublin, Belfast, Antuérpia, Haia, Bruxelas, Luxemburgo,

identify with the way of feeling things, or to reconsider

to feel, to know, to perceive

Vários livros já foram ilustrados com
aguarelas de Paulo Ossião. \\ Several
books have already been illustrated
with watercolours by Paulo Ossião.

Paulo Ossião implica «a luta
constante com os papéis, a confusão entre pincéis, água,

what exists beyond looking.
We asked him: «Why watercolours?» Because watercolours fascinate him and
have an attractive capacity
(a fascination in the transparent areas), the white of

the paper, the simplicity.

misturas de tintas, secar, molhar, raspar, pensar, deixar-se

Paulo Ossião’s production technique implies «the con-

envolver, sofrer, viver, irritar-se, usufruir». O pintor utiliza

stant struggle with papers, the confusion between brush-

isto tudo. Mas sempre com o desenho, um desenho inicial.

es, water, mixing paints, drying, wetting, shaving, thinking,

Paulo frequentou a Faculdade de Belas Artes. Teve como

getting involved, suffering, living, getting irritated, enjoy-

professor Lagoa Henriques. Não terminou o curso. Na al-

ing». The painter uses all this. But always with the drawing;

tura, também trabalhava como funcionário público. Por

an initial drawing.

isso, não conseguiu conciliar as coisas. Contudo sempre

Paulo attended the Faculty of Fine Arts. His professor

foi criando. A sua primeira exposição colectiva foi no ano

was Lagoa Henriques. He didn’t finish the course. He was

1981, no Palácio Foz em Lisboa, onde lhe foi atribuída uma

also working as a civil servant at the time. As such he was

menção honrosa. «Para grande surpresa minha», diz.

unable to keep the two going. However he never stopped
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At the beginning of his artistic career, he managed to
produce two or three oil works, with materials that his
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Viterbo, Paris... sempre sentindo o desafio. Os mundos são

and, in the end, to feel good about them». The artist has

parecidos, mas diferentes, por isso, Paulo tenta «tocar as

already exhibited his works in international exhibitions:

pessoas» de realidades diversas. A sua primeira exposição

London, Dublin, Belfast, Antwerp, The Hague, Brussels,

individual foi numa pequena galeria – que já não existe –,

Luxembourg, Viterbo, Paris... always feeling the chal-

em Cascais. «Acho que fiquei doente, de tanta expecta-

lenge. The worlds are similar, but different, so Paulo tries to

tiva», diz-nos o autor. Agora, já lhe têm dito: «já não tens

«touch people» from diverse realities. His first solo exhi-

razão para estar nervoso...», mas enfim... «a responsabili-

bition was in a small gallery – which no longer exists – in

dade é sempre maior, uma nova exposição ‘deverá’ sem-

Cascais. «I think I became ill, with so much expectation»,

pre ser diferente». Neste momento, tem em exposição, na

the artist tells us. Now, he’s been told: «you don’t need to

Galeria AP’ARTE, no Porto, até 6 de Janeiro, várias pinturas

feel nervous anymore...», but anyway... «the responsibility

e esculturas.

is always greater, a new exhibition always ‘should’ differ-

É na procura pelo sentir, pela expressão do traço, pela

ent». At the moment, he has several paintings and sculp-

vibração da cor, do claro e escuro, que Paulo transmite

tures on show at the Galeria AP’ARTE, in the Oporto, until

sensações.

January 06.
It is in his quest for feeling, for the expression of the outline, for the vibration of the colour, of light and dark, that
Paulo transmits sensations.
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PALÁCIO DO RAIO
TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 2 E 6 SÉRGIO FREITAS; 3,4 E 5 LUÍS FERREIRA ALVES

A safira da cidade de Braga
The sapphire of the city of Braga

O Palácio do Raio é hoje um Centro
Interpretativo que nos oferece uma
viagem no tempo. \\ The Palácio do
Raio is now an ‘Interpretation Centre’,
offering us a journey through time.

A fachada sumptuosa, simetricamente ornamentada, e

The sumptuous, symmetrically ornamented façade and

todo o seu estilo barroco joanino, do interior e do exterior,

all the Joanino (referring to the period of King John V) ba-

fazem deste edifício uma das mais belas obras de arqui-

roque style, on the inside as well as the outside, make this

tectura civil da cidade de Braga. O Palácio do Raio, também

building one of the most beautiful works of civil architec-

conhecido como Casa do Mexicano, é hoje um Centro In-

ture in the city of Braga. The Palácio do Raio, also known as

terpretativo que nos oferece uma viagem no tempo, atra-

Casa do Mexicano, is now an ‘Interpretation Centre’, offer-

vés do espólio da Santa Casa da Misericórdia, mas não só.

ing us a journey through time, through the collection of the

São mais de 500 anos de história num espaço belíssimo

Santa Casa da Misericórdia, but not only that. More than

que conheceu diversas utilidades ao longo dos anos.

500 years of history are contained in this beautiful space

Não sabemos qual o objectivo do comerciante João

that has served several uses over the years.

Duarte de Faria quando mandou construir uma nova resi-

We do not know the exact aim of merchant João Duar-

dência, mas podemos deduzir que, só poderia ambicionar

te de Faria when he commissioned the construction of a

algo verdadeiramente grandioso, que perdurasse na me-

new residence, but we can deduce that his mind was set

mória da cidade. Se o nosso palpite estiver certo, então o

on something truly grandiose, that would last in the city’s

bracarense viu o seu desejo concretizado. O Palácio do Raio

memory. If our guess is right, then the Braga citizen saw his

foi edificado entre os anos de 1752 e 1754. A obra foi enco-

desire fulfilled. The Palácio do Raio was built between 1752

mendada a um dos melhores da época, o arquitecto André

and 1754. The work was commissioned to architect André

Soares. Contudo, aquilo que hoje vemos não corresponde,

Soares, one of the best of this time. However, what we see

totalmente, ao projecto inicial.

today does not entirely correspond to the initial project.

O casarão não ficou na família Duarte de Faria por mui-

The mansion did not stay in the Duarte de Faria family

tas gerações. Em 1853 foi vendido a Miguel José Raio, vis-

for many generations. In 1853 it was sold to Miguel José

conde de São Lázaro, ficando desde então conhecido como

Raio, Viscount of São Lázaro, and has since become known

o Palácio do Raio. Oriundo de Braga, o visconde fez fortu-

as the Palácio do Raio. A native of Braga, the Viscount

na em Belém do Pará, no Brasil. As posses permitiram-lhe

made his fortune in Belém do Pará, in Brazil. His wealth al-

abrir, em 1863, a rua em frente ao seu palácio, de modo a

lowed him to open the street in front of his palace in 1863,

ter uma melhor vista da sua casa. E também é a ele que

in order to have a better view from his house. And he is
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se deve a decisão de cobrir a fachada com os impactantes

also responsible for the decision to cover the façade with

azulejos azuis, que não faziam parte da criação original de

its striking blue tiles, which were not part of André Soares’

André Soares. Porém, após o seu falecimento, em 1882, os

original creation. However, after his death in 1882, his heirs

seus herdeiros, devido a dificuldades económicas, acaba-

eventually handed the house over to Banco do Minho due to

ram por entregar a casa ao Banco do Minho, que, por sua

financial difficulties, which, in turn, sold it back to the Santa

vez, o revendeu, em Outubro de 1883, à Santa Casa da Mi-

Casa de Misericórdia in October 1883, which set up some of

sericórdia, que nela instalou alguns serviços do Hospital de

the services of the Hospital de São Marcos in the house.

São Marcos.

Later, in 1956, the palace was listed as Building of Public

Mais tarde, em 1956, o palácio foi classificado como Imóvel

Interest. And in 2015, after the institution owning it carried

de Interesse Público. Em 2015, depois da entidade proprietá-

out major restoration works, the building started on a new

ria realizar obras de restauro profundo, o edifício deu início a

chapter, opening its doors to the city as the Interpretation

um novo capítulo, abrindo portas à cidade como Centro In-

Centre of the Misericórdia Memories of Braga.

terpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga.

Currently, the beautiful Palácio do Raio can be visited

Atualmente, o belo Palácio do Raio pode ser visitado gra-

for free. Besides the staircase, the stained glass windows

tuitamente. No seu interior, além da escadaria, dos vitrais e

and the intricate ceilings, its interior ensures access to

dos tectos trabalhados, é possível aceder à história da Ir-

the history of the Irmandade da Misericórdia Brotherhood

mandade da Misericórdia e aos ricos arquivos dos séculos

and to the rich archives of the 16th, 17th and 18th centuries,

XVI, XVII e XVIII que apresentam os utensílios usados nos

revealing the utensils used in the beginnings of medicine

primórdios da medicina em Portugal. O acervo também in-

in Portugal. The collection also includes documentation

tegra documentação e peças alusivas à liturgia cristã, por

and pieces referring to Christian liturgy, for example, of the

exemplo, da Semana Santa, cuja procissão do Senhor –

Holy Week, whose procession of the Lord - Ecce Homo - is

Ecce Homo – é todos os anos organizada pela Misericórdia.

organised by the Misericórdia every year.

No ano passado, o projecto de recuperação da jóia azul

Last year, the much applauded restoration project of the

da cidade, que tantos aplausos mereceu, acabou por ven-

city’s blue jewel won the National Urban Rehabilitation

cer o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, na categoria

Award in the Social Impact category.

Impacto Social.
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ART

CULTURE

CASTELO DOS
MOUROS
Serpenteando a Serra
Straddling the Hills

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Património Mundial da Humanidade da UNESCO na ca-

A UNESCO World Heritage Site in the Cultural Landscape

Serra de Sintra, o Castelo dos Mouros desfruta de paisa-

glances down across sweeping landscapes as far as the

tegoria de Paisagem Cultural, Sintra alia uma combinação

category, Sintra boasts the perfect combination of natural

gens arrebatadoras sobre toda a área envolvente, consti-

eye can see, from mountain to coast. With long walls and

perfeita entre a natureza e o património edificado. É na Ser-

and built heritage. In the Serra de Sintra hills, known as

tuída por serra e mar. Com longas muralhas e vigiado por

guarded by five towers, the extensive castle grounds are

ra de Sintra, apelidada de Monte da Lua pelos romanos, que

Moon Mountain by the Romans, stands the Castle of the

cinco torres, os acessos são feitos por portas rotativas. No

entered via revolving doors. Inside stand the ruins of the

se encontra o Castelo dos Mouros, tendo como vizinhos

Moors, sharing the slopes with palaces, convents, parks and

interior delas, estão as ruínas da pequena igreja românti-

small romantic church of Saint Peter, which, legend or

palácios, conventos, parques e jardins. Um ambiente qua-

gardens. This is a romantic, almost fairytale setting, effort-

ca de S. Pedro, que, lenda ou História, terá sido uma anti-

history has it, was once a mosque, which Dom Afonso

se feérico e romântico que, sem esforço, nos faz imaginar

lessly causing us to imagine kings and queens, pages and

ga mesquita mandada adaptar por D. Afonso Henriques.

Henriques ordered to be adapted. The allusion to the first

reis e rainhas, pajens e nobres senhoras em carruagens

noble ladies in golden carriages. «Sintra is the only place in

Apenas a alusão ao primeiro rei de Portugal remeter-nos-

king of Portugal alone takes us back to distant times, but

douradas. «Sintra é o único lugar do país em que a História

the country where history became a garden» (Vergílio Fer-

-ia para tempos longínquos, mas o seu nome, Castelo dos

its name, Castle of the Moors, also reminds us of the na-

se fez jardim» (Vergílio Ferreira). Erguido entre arvoredos

reira). Rising up between trees and granite cliffs, straddling

Mouros, também nos lembra o princípio da nacionalidade.

tion’s beginnings.

e penhascos graníticos, serpenteando um dos cumes da

one of the peaks of the Serra de Sintra, the Moorish Castle

Villas&Golfe \\ 57

É difícil, no entanto, precisar a idade do Castelo dos

It is difficult, however, to give a precise age to the Castle

Mouros, mas alguns registos levam a crer que terá sido

of the Moors, but some records suggest that it was built in

edificado em meados do séc. IX. É um dos mais antigos cas-

the mid 9th century. It is one of Portugal’s oldest castles and

telos portugueses e era também um dos mais importantes

was also one of the most important in terms of defence. Its

em termos defensivos. O seu nome está, obviamente, liga-

name is obviously linked to the Muslim invasion. According

do à invasão muçulmana. Segundo reza a História, o Castelo

to history, the Castle of the Moors was handed over by the

dos Mouros foi entregue pelos muçulmanos a Afonso VI em

Muslims to Afonso VI, in 1093. From here, it was alternately

1093. A partir daqui, foi estando, alternadamente, nas mãos

in the hands of Christians and Muslims, until, in 1147, when

de cristãos e muçulmanos, até que, em 1147, foi definitiva-

it was definitively re-conquered by Dom Afonso Henriques.

mente reconquistado por D. Afonso Henriques.

Today we can appreciate what remains of this ancient

Actualmente podemos apreciar aquilo que resta desta

fortress. In addition to the church, there is a Moorish cis-

antiga fortaleza. Para além da igreja, há uma cisterna mou-

tern, once responsible for the supplying water to the Pal-

ra, em tempos responsável pelo abastecimento de água ao

ace of Sintra in the town below, and a tomb commissioned

Palácio Real da Vila, e um túmulo mandado construir pelo

by King Ferdinand II, who also ordered extensive recon-

rei D. Fernando II que promoveu também amplas obras de

struction works that helped by halting the advanced state

reconstrução que tiveram o mérito de deter o avançado es-

of deterioration. In line with the imaginative taste of the

tado de degradação. Ao gosto imaginativo da época, foram

time, places of contemplation, access paths and abundant
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adicionados locais de contemplação, caminhos de acesso

vegetation were added, transforming it into a tourist at-

e vegetação abundante, transformando-o numa atracção

traction. At the highest point of this fortification, climbing

turística. No ponto mais alto desta fortificação, subindo

a staircase of 500 steps, flanked by an intricate network

uma escadaria de 500 degraus, ladeada por um rendilhado

of battlements decorated by old flags, you reach the top of

de ameias decorado por bandeiras antigas, situa-se o topo

the Royal Tower, where Bernardim Ribeiro, a 16th century

da Torre Real, onde terá vivido Bernardim Ribeiro, escritor

Portuguese writer once lived. And who knows if his work

português do séc. XVI. E quem sabe a sua obra Saudades,

Saudades, better known as Menina e Moça, were not

mais conhecida como Menina e Moça, não terá sido inspi-

inspired by these landscapes of mountains, Sintra and

rada nestas paisagens de serra, de Sintra e de mar.

the sea.

OPINIÃO \\ OPINION

HERNÂNI DIAS
Presidente da Câmara Municipal de Bragança
Mayor of Bragança

No Interior do País
Conotado, erradamente, muitas vezes, como algo negativo,

paisagens, a fauna e a flora falam por si, seja com a imple-

o Interior não tem que ser, nem é, o parente pobre do País.

mentação de novos projectos, que têm surgido e que são

Muito pelo contrário, são territórios por conquistar e de

verdadeiras bandeiras e exemplos culturais, seja com a

oportunidades. Território de baixa densidade populacional,

realização de eventos únicos, que associam o que é tradi-

Bragança (em pleno Interior do País) assume-se como um

cional e único à modernidade que os tempos exigem.

território inteligente, inovador, dinâmico e de elevada den-

Bragança tem sido um exemplo no que diz respeito à di-

sidade cultural. Que o digam os diversos projectos já im-

namização turística de um território que muitos pensavam

plementados e que atraem, de ano para ano, cada vez mais

estar adormecido. Sabia-se que existia, mas sem se co-

turistas, oriundos dos quatro cantos do mundo.

nhecer ao pormenor. Nos últimos anos, são várias as na-

Não dispondo, como as urbes do Litoral do País, de grandes

cionalidades que escolhem este recanto no Interior do País

massas populacionais, o Interior do País tem sido bem-su-

para desfrutar de dias únicos e especiais, que só os territó-

cedido em conseguir atrair novas caras e novas culturas

rios únicos e especiais podem proporcionar.

ao seu território. Seja através da riqueza natural, onde as

In Portugal’s Interior
Often falsely portrayed, as being something negative, Por-

where landscapes, fauna and flora speak for themselves,

tugal’s ‘interior’ does not have to be, nor is it, the poor rela-

or with the implementation of new projects that have

tive of the nation. Quite the contrary, these are territories

come about and which are true standard-bearers and

to conquer and which offer opportunities. A territory with

cultural examples, or through the organisation of unique

low population density, Bragança (deep in the country’s

events that combine the traditional and unique, with the

inland areas) is as an intelligent, innovative, dynamic and

modernity that the times demand.

highly cultural territory. As shown by the various projects

Bragança has been exemplary in the touristic develop-

already implemented, which attract, year after year, more

ment of a territory that many thought to be dormant. Peo-

and more tourists, coming from all over the world.

ple knew about it, but without knowing the details. In re-

Without any large population masses, like the urban ar-

cent years, there are several nationalities that have chosen

eas on the country’s coastline, the interior of the country

this corner of the country to enjoy unique and special days

has been very successful in attracting new faces and new

that only these unique and special territories can provide.

cultures to its territory. Whether through its natural wealth,
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INSPIRING PLACES

DINAMARCA
O Reino dos contos de fadas
The Kingdom of Fairytales
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©TOURISM DINAMARCA

«A Dinamarca fica no Norte da Europa. Ali os Inver-

«Denmark is in Northern Europe. There the winters are

nos são longos e rigorosos com noites muito compridas e

long and harsh, with very long nights and short, pale and

dias curtos, pálidos e gelados.» (Cavaleiro da Dinamarca,

icy days.» (Cavaleiro da Dinamarca [Knight of Denmark],

Sophia M. B. Andresen). Começamos assim, mas podería-

Sophia M. B. Andresen). This is how we begin, but we could

mos recordar um conto de Hans Christian Andersen, ou

just as well recall a tale by Hans Christian Andersen, or

um excerto de Hamlet, de Shakespeare, contrariando, no

an excerpt from Shakespeare’s Hamlet, but contradicting

entanto, o escritor e dizendo que há algo de maravilhoso

the playwright, saying that there is something wonderful

no Reino da Dinamarca. Inspirador e inspirado, o país tem,

in the Kingdom of Denmark. Inspiring and inspired, the

porém, Verões amenos, ideais para visitar o reino que tem

country does, nevertheless, have mild summers, ideal for

hoje um dos maiores graus de bem-estar social do mundo

visiting the kingdom that today has one of the highest lev-

e que dialoga com o que há de mais moderno na arte, no

els of social wellbeing in the world and which is oft associ-

design, na gastronomia e na sustentabilidade.

ated with the most modern side to art, design, gastronomy

Apesar de moderna, a Dinamarca celebra o seu legado,

and sustainability.

as lendas e tradições, a ligação aos mares, lagos e fiordes.

Although modern, Denmark celebrates its legacy, its leg-

Mantem enraizada a tradição viking, incólumes os caste-

ends and traditions, the connection to the seas, lakes and

los e palácios, perpetuadas a sua história, arte e moderni-

fjords. Its Viking traditions are still deep-rooted, its cas-

dade, nos museus, galerias e centros culturais. No interior

tles and palaces still intact, its history, art and modernity

da Dinamarca, onde Hans Christian Andersen se inspirou

kept alive, in museums, galleries and cultural centre. In

para tantas histórias infantis, como A pequena Sereia, ce-

Denmark’s inland areas, where Hans Christian Andersen

nários dignos de contos de fadas convidam a regressar à

found his inspiration for so many children’s stories, such as

infância na Legoland, voltar ao passado em Odense, onde

The Little Mermaid, scenarios worthy of fairytales implore

nasceu Andersen, percorrer a história de Ribe, a mais an-

you to return to your childhood in Legoland, to return to the

tiga cidade dinamarquesa, e beber do espírito jovem de

past in Odense, where Andersen was born, to discover the

Aarhus, uma cidade estudantil e a segunda maior do país.

history of Ribe, the oldest Danish city, and to imbibe the

Eis agora Copenhaga! A imagem estereotipada do viking
barbudo e severo perde-se no primeiro contacto. A capital

youthful spirit of Aarhus, a student town and the second
largest in the country.

da Dinamarca é a expressão maior da cultura de um povo
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receptivo, regido pelo janteloven, código informal funda-

But now it’s Copenhagen’s turn! The stereotypical image

bicicletas, guarda real, casinhas coloridas e uma história

And thus we discover Copenhagen, a place of castles,

mentado na equidade entre as pessoas e no respeito ao

of an angry, bearded Viking evaporates at first contact. The

rica. A cidade cresceu ao redor do porto. O centro antigo,

kings and queens, white swans, plenty of water, boats,

próximo, e pelo hygge, estilo de vida baseado no bem-es-

capital of Denmark is the largest expression of the culture

construído no séc. XVII, ainda guarda o fosso do velho for-

amusement parks, bikes, a royal guard, colourful little

tar social. Embrenhados por esta conduta irrepreensível,

of a welcoming people, governed by janteloven, an infor-

te. Um sistema de canais, construídos no séc. XIX, separa a

houses and a rich history. The city grew up around the

partimos em busca de uma perspectiva geral da cidade,

mal code based on equality among people and respect for

antiga cidade dos subúrbios. Muitos parques formam uma

harbour. The old centre, built in the 17th century, still re-

através de um passeio de barco pelos seus canais, ainda

others, and by hygge, a lifestyle based on social welfare.

faixa verde que começa no Tivoli, passa pelo Jardim Botâ-

tains the moat of the old fort. A system of canals, built in

que a melhor maneira de passear seja de bicicleta. A qual-

Caught up in this impeccable conduct, we set out to get

nico, pelos jardins do Palácio de Rosenborg até chegar ao

the 19th century, separates the old city from the suburbs.

quer momento, a estátua da Pequena Sereia poderá surgir,

an overview of the city, through a boat trip along its canals,

Parque da Cidadela. Na Dinamarca, o ar é puro, as águas

Many parks form a swathe of green that starts at Tivoli,

rodeada de turistas que disputam o lugar para a fotografia.

although the best way to get around is by bicycle. At any

são límpidas e o ritmo de vida ainda é lento e deliciosa-

passes through the Botanical Garden, through the gardens

Copenhaga é assim, um lugar de castelos, reis e rainhas,

moment, the statue of the Little Mermaid might appear,

mente provinciano.

of Rosenborg Palace, until you reach the Kastellet Park. In

cisnes brancos, muita água, barcos, parques de diversões,

surrounded by tourists, vying to get the best photo op.

Denmark, the air is pure, the waters are clear and the pace
of life is still slow and deliciously provincial.
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INSPIRING PLACES

SINGITA
PAMUSHANA LODGE

Um retiro de luxo na África profunda
A luxury retreat in deepest Africa

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS
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Quase como um segredo, há um retiro de luxo na África

Almost like a secret, a luxury retreat hides away in

profunda. No meio da Wildlife Malilangwe, uma imen-

deepest Africa. In the midst of Malilangwe Wildlife Re-

sa reserva de 130 mil hectares, no sudeste do Zimbabué,

serve, a huge nature reserve developing over 130,000 acres

esconde-se o Singita Pamushana Lodge, um alojamento

in south-eastern Zimbabwe, stands Singita Pamushana

criado para desenvolver as comunidades locais e promo-

Lodge, a lodge created to develop local communities and to

ver a conservação da região. Não bastasse o arrebatador

promote conservation in the region. And if the breathtak-

cenário africano, com a sua enorme diversidade vegetal e

ing African scenery were not enough, with its great variety

a sua vida animal selvagem, este pedacinho de mundo é o

of plant life and wild animals, this little corner of the world

que de melhor se pode desejar: privacidade, conforto, luxo

has the best you could ever wish for in life: privacy, com-

e dias inolvidáveis.

fort, luxury and unforgettable days.

Situado na longínqua Reserva Natural Malilangwe, na

Located in the distant Malilangwe Wildlife Reserve, in

região setentrional de Zimbabué, o Singita Pamushana

southern Zimbabwe, Singita Pamushana Lodge has been

Lodge foi concebido para se integrar no cenário natural que

designed to blend into the natural setting surrounding it,
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o rodeia, quase camuflado na floresta, deixando os hóspe-

almost camouflaged in the forest, allowing guests to en-

des apreciar a vista panorâmica da paisagem e a vida sel-

joy panoramic views of the landscape and wildlife. This

vagem. Este Lodge é inspirado pela cultura do povo Shan-

lodge is inspired by the culture of the Shangaan people,

gaan que viveu na região há milhares de anos. Paredes

who have lived in the region for thousands of years. Thick

grossas, madeiras meticulosamente escolhidas e pedras

walls, meticulously chosen timber and stones full of de-

cheias de detalhes estabelecem as bases para interiores

tails lay the foundations for bold, colourful interiors, which

arrojados, coloridos, que contrastam com a paisagem ex-

contrast with the landscape outdoors. Guided by a philos-

terior. Seguindo uma filosofia de baixa ocupação, para ga-

ophy of low occupancy, to ensure privacy and exclusivity,

rantir privacidade e exclusividade, há apenas seis suítes

there are just six luxury suites and one villa, surrounded by

de luxo e uma villa, rodeadas por exuberantes jardins e

lush gardens and boasting spacious decks, private pools,

apresentando decks espaçosos, piscinas privadas, lareiras

fireplaces and stunning views of Malilangwe Dam and

e vistas incríveis sobre a represa de Malilangwe e sobre os

over the sandstone hills looming in the distance.

morros de arenito que ao longe se impõem.

The main area of the lodge offers indoor and outdoor

A área principal do Lodge oferece salas de jantar inte-

dining rooms. There is also a library, wine cellar, heated

riores e exteriores. Há ainda uma biblioteca, adega, pis-

pools, jacuzzi, a spa, a gym, and a game-viewing deck, with

cinas aquecida, jacuzzi, um spa, um ginásio, e um game-

a telescope so that guests can make the most of the fan-

-viewing deck com um telescópio para que os hóspedes

tastic views of the abundant wildlife.

possam espreitar as vistas fantásticas sobre a abundante
vida selvagem.

Among the hundreds of majestic baobab trees, there
are ancient rock-paintings and a large variety of rare

Entre as centenas de majestosas árvores de baobá, en-

species of wild animals, including birds, cheetahs, wild

contram-se pinturas rupestres e uma grande variedade de

dogs, lions, giraffes and leopards. As a result, activities at

espécies raras de animais selvagens, incluindo aves, chi-

the Singita Pamushana Lodge necessarily include sa-

tas, cães selvagens, leões, girafas e leopardos. Por isso, as

faris, hiking, bird watching, rock art excursions (San

actividades no Singita Pamushana Lodge incluem neces-

Bushmen rock art), fishing, boat trips on the dam, ac-

sariamente safaris, caminhadas, observação da avifauna,

tivities designed for children, tennis, golf (45 km away),

excursões de arte rupestre (San Bushmen rock art), pesca,

among others.

passeios de barco na represa, actividades direccionadas
para crianças, ténis, golfe (a 45 km), entre outras.

After a busy day, the spa might be just the ticket. The
various programmes have been created to complement

Depois de um dia agitado, talvez o spa convide. Os vá-

the beauty and serenity of the wild region, incorporating

rios programas foram criados para complementar a beleza

this peace and vibrant energy. And perhaps, at night, in

e a serenidade da região selvagem, incorporando essa paz

the African darkness, your eyes will turn upwards, to the

e energia vibrante. E porventura à noite, na escuridão de

star-studded heavens and wishes will be made as a streak

África, se ergam os olhos aos céus cravejados de estrelas

of light rushes towards the earth.

e se peçam desejos, quando um risco de luz se precipitar
na terra.
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Numa das suas viagens à cidade dos anjos, procure

On one of your trips to the city of angels, you should try

hospedar-se num dos hotéis californianos mais exclusi-

and stay in one of California’s most exclusive hotels - Hotel

vos – o Hotel Bel-Air. Passeie pelos seus magníficos jardins

Bel-Air. Take a stroll through its magnificent idyllic gar-

paradisíacos, onde alguns famosos do mundo vão relaxar.

dens, where some of the world’s famous people will be

Durante a sua estadia, sinta-se ser tratado como realeza. O

relaxing. During your stay, feel what it’s like to be treated

conforto dos quartos, com design contemporâneo, fá-lo-á

like royalty. The comfort of the rooms, with their contem-

viver uma experiência de luxo. A atmosfera é encantadora.

porary design, will ensure you a luxurious experience. The

E, estando a poucos minutos de Beverly Hills e das atrac-

atmosphere is enchanting. And, as it’s just minutes from

ções citadinas de Los Angeles, vai sentir-se tão perto de

Beverly Hills and the city attractions of Los Angeles, you

tudo, mas, simultaneamente, tão longe nos pensamentos,

will feel so close to everything, but at the same time so far,

na hora do sossego no Bel-Air. Los Angeles é a segunda

enjoying the peace and quiet at Bel-Air. Los Angeles is the

INSPIRING PLACES

HOTEL BEL-AIR
O descanso na cidade dos anjos
Relaxing in the city of angels
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS
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cidade mais populosa dos Estados Unidos. Encontrar nela

second most populated city in the United States. Finding

do hotel poderá degustar algumas iguarias e experimentar

lounge, while enjoying a chic setting, always combining

verdadeiros recantos, como este, é um momento me-

true hideaways like this one is a memorable moment. The

os cocktails, desfrutando de um panorama chique sempre

the glamour of the past with contemporary style. You

morável. Os grandes pátios, as lareiras, as suites impres-

large courtyards, the fireplaces, the impressive suites, the

a combinar o glamour do passado com o estilo contempo-

will feel whisked back to the atmosphere of Hollywood’s

sionantes, os jardins e todo o cenário em volta do hotel

gardens, the entire scenery around the hotel will entice any-

râneo. Sentir-se-á como se estivesse de volta à atmosfera

«golden age». But if you prefer to discover the flavours of

transportam-nos para o bem-estar de umas férias mais

one to the well-being of a drawn-out holiday. The Canyon

da «idade do ouro» de Hollywood. Mas, se durante a sua

the city during your stay, you will find restaurants and bars

prolongadas. As Canyon Suites, por exemplo, oferecem um

Suites, for example, offer supreme style and sophistication.

estadia, preferir ir à descoberta dos sabores da cidade, en-

that will overwhelm your eyes and satisfy your appetite.

estilo supremo e de sofisticação.

The famous and modern Californian cuisine, with Eu-

contrará restaurantes e bares que lhe irão encher os olhos

Relax. Listen to piano being played. In the end, if there

Também a famosa e moderna cozinha californiana, com

ropean and Mediterranean influences, will also keep you

influências europeias e mediterrâneas, o vai prender ao

there. The menu is seasonal, based on locally sourced in-

Relaxe. Escute a música de piano ao vivo. No fim, se ain-

Spa, an exquisite oasis, will complete your stay. Whether

local. O menu é sazonal, baseado em ingredientes de ori-

gredients, and is inspired by the healthy lifestyle of this

da houver tempo para um toque de indulgência, o Hotel

through the vapours of mosaics, or feeling the tumbling

gem local, e é inspirado no estilo de vida saudável da re-

region. As such, when you sit down for dinner in one of

Bel-Air Spa, um oásis requintado, completará a sua esta-

water from the waterfall. Revive and rejuvenate yourself

gião. Por isso, na hora de se sentar para o jantar, numa das

the hotel’s elegant dining rooms, it will be the sumptuous

dia. Seja através dos vapores de mosaicos, ou até sentin-

with Valmont’s luxurious treatments. And... discover Los

salas elegantes do hotel, será o sumptuoso terraço, virado

terrace facing the garden, which will provide you with the

do o escorregar da água da cascata. Reavive a energia e

Angeles this winter.

para o jardim, que lhe proporcionará o cenário ideal para

ideal setting for a refined dinner for two or even with the

rejuvenesça com os tratamentos luxuosos de Valmont. E...

um jantar refinado a dois, ou até mesmo em família. Ainda

family. However, if you don’t feel that hungry, you can also

descubra Los Angeles, neste inverno.

assim, se o apetite for reduzido, também no bar e no salão

sample some delicacies and cocktails in the hotel bar and
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e saciar o apetite.

is still time for a touch of indulgence, the Hotel Bel-Air
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INSPIRING PLACES

TÂNGER - MARROCOS
O paraíso aqui tão perto \\ So close to paradise
TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY TAP COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

Do estreito de Gibraltar, em Tânger vê-se o ponto exato

From the Strait of Gibraltar, in Tangier, you can see the

onde o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo se fundem.

exact spot where the Atlantic Ocean merges with the

A imagem é bonita. Mas ganha outra dimensão se pensar-

Mediterranean Sea. It is a beautiful picture. But it takes on

mos que, a partir daquele lugar, apenas 14 quilómetros, em

another dimension if you consider that only 14 kilometres,

linha recta, separam dois continentes tão distintos como o

in a straight line, from that place, separate two continents

são a Europa e África. Por isso, Tânger será, nesta viagem,

as different as Europe and Africa. Therefore, on this journey

a porta de entrada para uma nova cultura, recheada de co-

Tangier will be the gateway to a new culture, full of colours

res e sabores. Um local que, em tempos, teve influência de

and flavours. A place, which, in the past, has been influ-

muitos povos, entre os quais o português. Hoje, Marrocos

enced by many peoples, including the Portuguese. Today

abre mais o seu coração ao Mundo e recebe, de alma cheia,

Morocco is opening its heart more to the world, enthusi-

turistas dos cinco continentes. E a todos eles encanta e

astically welcoming tourists from all five continents. And

vicia. Com a música, com as gentes, com as paisagens e,

it enchants and hooks all of them. With its music, with its

cada vez mais, com programas do género ‘escapadinha’,

people, with its landscapes and, increasingly, with its ‘get-

que tanto se traduzem em horas de descanso num SPA,

away’ proposals, which can just as much mean relaxing

como em momentos de lazer num campo de golfe. Tratar

hours spent in a Spa, as leisure time spent on a golf course.

de tudo é simples, se confiar na agência certa. E chegar até

Organising everything is simple if you put your trust in the

lá também não custa, basta apanhar um avião da TAP.

right agency. And getting there isn’t difficult either, just
book a flight with TAP.
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A 45 minutos do Aeroporto Internacional de Tanger está

45 minutes from Tangier International Airport we find

A Atlas Voyages, que neste momento gere o Resort, não

Atlas Voyages, which currently manages the resort, did

um dos mais recentes paraísos, em Marrocos. O Lixus Bea-

one of Morocco’s latest paradises. Lixus Beach Resort is a

quis deixar nada ao acaso. E apostou forte naquilo que sabe

not want to leave anything to chance. And it focused heav-

ch Resort é um moderno hotel, plantado à beira -mar, que

modern hotel, stood by the sea, which can offer you a va-

que vai vender: a fórmula do «all inclusive» (tudo incluído)

ily on what it knew would sell: the all-inclusive concept, so

lhe pode oferecer uma variedade de actividades durante

riety of activities throughout your stay. Right next to it is

para que não tenha de se preocupar com nada, além do seu

you don’t have to worry about anything, except relaxing or

toda a sua estadia. Ali ao lado está um campo de golfe, feito

a golf course, made for the most daring in this sport. The

descanso ou da sua diversão. Os restaurantes Tingis e Zélis

having fun. The Tingis and Zélis restaurants take your taste

a pensar nos mais audazes neste desporto. O percurso de

18-hole course was designed by Spanish architect Enrique

conduzem o seu paladar a uma viagem exótica, onde não

buds on an exotic journey, where there is no lack of fresh,

18 buracos foi assinado pelo arquitecto espanhol Enrique

Saenger, who took advantage of the excellent views from

faltam produtos locais, frescos e de grande qualidade. E no

high quality local produce. And in the Lounge and Pool Bar,

Saenger, que aproveitou as excelentes perspectivas ofere-

the top of that hill to give players the adrenalin rush of be-

bar Lounge e no Pool Bar delicie-se com os cocktails, junto

you can enjoy cocktails by the fantastic pool, while mar-

cidas no alto daquela colina para dar aos jogadores a adre-

ing able to play fantastic rounds with views as much over

à fantástica piscina, enquanto se maravilha com um des-

velling at the breathtaking sunset.

nalina de poder fazer fantásticas jogadas com vistas tanto

the sea, as over the forest.

lumbrante pôr-do-sol.

sobre o mar, como para a floresta.

Also close to the hotel, just 10 minutes away, is the his-

Também perto do hotel, a apenas 10 minutos, está o his-

torical site of Lixus, with its numerous archaeological re-

tórico local de Lixus, onde se encontram numerosos ves-

mains, which bear witness to the presence of Phoenicians

tígios arqueológicos, que testemunharam a presença, na

and Romans in this region. Pliny speaks in his writings of

região, dos fenícios e dos romanos. Nos seus escritos, Plínio

Lixus as the setting for the Garden of the Hesperides, a

fala de Lixus para ali situar o Jardim das Hespérides, um

magical place where Hercules performed one of his twelve

lugar mágico onde Hércules terá realizado uma das suas

legendary tasks. This is also the only temple in Morocco

doze lendárias tarefas. Este será também o único templo

that boasts an amphitheatre, facing the sea, where specta-

em Marrocos com um anfiteatro, virado ao mar, onde an-

cles featuring lions and gladiators used to play out.

tigamente existiam espectáculos de leões e gladiadores.

The itinerary is vast. Because you can also visit other

O roteiro é extenso. Porque também é possível visitar

nearby cities, such as Tangier, Asilah or Chouen. Asilah be-

outras cidades próximas como Tânger, Asilah ou Chouen.

longed to Portugal between 1471 and 1550 and again from

Asilah pertenceu a Portugal entre 1471 e 1550 e, novamen-

1577 to 1589. The city is almost entirely walled and faces

te, entre 1577 e 1589. A cidade é quase toda muralhada e

the sea. The architecture stands out, mainly because of

virada para o mar. A arquitectura destaca-se, muito por

the colours, reflecting the waves and sea motifs. The me-

causa das cores que fazem espelho das ondas e dos mo-

dina in Tangier is equally beautiful and bustling. And you

tivos do mar. Já em Tânger, a medina é igualmente bela e

can venture out to natural wonders such as Cape Spartel

movimentada. E podemos aventurar-nos pelas maravi-

and the Caves of Hercules. And finally, after shopping in the

lhas naturais como o Cabo Spartel e as Grutas de Hércules.

medina, finish in style by taking some time to dine at the

E, no fim, para terminar em grande, depois das compras

old Hammadi, a traditional restaurant, which will fill you up

na medina, aproveite para jantar no antigo Hammadi, um

with its food and its décor. Inshallah.

tradicional restaurante que lhe vai encher as medidas. Pela
comida e pela decoração. Inshallah.
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Parece uma rua como outra qualquer. E seria, de facto, se

It looks like a street like any other. And, indeed, it would

não houvesse um sapo vermelho numa porta discreta. Tão

be, if there wasn’t a red frog on a discreet door. So discreet

discreta que facilmente passa despercebida. Eis as direc-

that it easily goes unnoticed. Here’s how to get there: Lis-

ções: Lisboa, Rua do Salitre n.º 5A, junto à Av. da Liberdade,

bon, Rua do Salitre, no.5A, just off the Avenida Da Liber-

porta com o sapo vermelho que dá acesso a uma cave.

dade, door with the red frog that leads to a basement.

Sendo um bar com conceito de speakeasy, a porta está

As this is a bar working to the speakeasy concept, the door

fechada. O conceito remonta à época da Lei Seca de Lon-

is shut. The concept dates back to the prohibition era in the

dres e Nova Iorque. Os estabelecimentos que vendiam

US. Establishments that illegally sold alcohol were known

álcool ilegalmente eram conhecidos como speakeasies,

as speakeasies, meaning as such, that customers need-

sendo, por isso, obrigatório falar-se (speak) com cuidado

ed to keeps things quiet, i.e. ‘speak easy’, so as not to alert

(easy) sobre tais sítios para
não alertar as autoridades.
Toca-se, então, à campainha. A simpatia é desde logo
evidente, assim como notória é a elegância do espaço,
em que tudo tem uma razão
de ser. A luz ténue, a música,
as indumentárias dos bar-

the authorities.

Recentemente, o Red Frog foi eleito
o 92.º melhor bar do mundo pelo The
World’s 50 Best Bars. \\ Recently, the
Red Frog was voted the 92nd best bar
in the world by The World’s 50 Best
Bars.

men, os sapos de louça, uma

So, you’ll need to ring the
bell. You can feel the friendly service from the outset,
just as the elegance of this
space,

where

everything

has a raison d’être. The soft
lighting, the music, the bartenders’ outfits, the ceramic
frogs, a secret doorway ac-

porta secreta a que se acede empurrando uma das pare-

cessed by pushing one of the walls, the flavoured water

des, a água aromatizada com gelo servida à chegada para

served with ice on arrival to clean the palate and many

limpar o palato e muitos outros pormenores fazem jus aos

other details do more than justice to the wonderful classic

maravilhosos cocktails clássicos ou de autor servidos com

or auteur cocktails artfully served.

muita arte.

The travels of Emanuel Minez and Paulo Gomes, the two

As viagens de Emanuel Minez e Paulo Gomes, os dois

partners of the Red Frog, provided all the inspiration they

sócios do Red Frog, serviram-lhes de inspiração. Viaja-

ever need, trotting around the globe to understand all

ram pelo mundo inteiro para perceberem todo o tipo de

sorts of concepts, so that on their return they could create

BAR

RED FROG

Discreto, mas nas bocas do mundo
Discreet, but the talk of the town
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS
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conceitos, de modo a realizar um trabalho único a nível

something unique in Portugal. And unique is just what it

nacional. E é certamente único, porque em dois anos de

is, having won several awards in its two years in existence,

existência já conquistou diversos prémios, entre os quais

including Best Bar in the Country and Best Bar Menu for

Melhor Bar do País e Melhor Menu de Bar por dois anos

two years in a row (2015 and 2016) at the Lisbon Bar Show.

consecutivos (2015 e 2016) pelo Lisbon Bar Show.

Its latest accolade is its most remarkable. The Red Frog

Desta vez foi o mais notável. Recentemente, o Red Frog

was recently voted the 92nd best bar in the world by The

foi eleito o 92.º melhor bar do mundo pelo The World’s 50

World’s 50 Best Bars, a list published each year featuring

Best Bars, uma lista divulgada anualmente que apresenta

the world’s best bars, voted for by 500 international ex-

os melhores bares do mundo, votados por 500 especialis-

perts in the field. The top 50 were announced in early Octo-

tas internacionais da área. Os 50 primeiros foram anuncia-

ber, with The American Bar in London being voted the best

dos no início do mês de Outubro, sendo que The American

of the best.

Bar, em Londres, foi eleito o melhor dos melhores.

Despite its speakeasy influence, the Red Frog will

Apesar de speakeasy, o Red Frog andará cada vez mais

increasingly be the talk of the town, as Emanuel and

nas bocas do mundo, já que Emanuel e Paulo continuarão a

Paulo will continue to work to improve their position in

trabalhar para melhorar a posição no ranking.

the ranking.
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OPINIÃO \\ OPINION

HUMBERTO BARBOSA
Fundador Clínica do Tempo®
Founder of Clínica do Tempo®

Exercício Físico vs Gordura Localizada
A prática regular de exercício físico torna os músculos

- que usa um laser de 635 nm para criar uma permeabi-

mais dinâmicos e flexíveis, melhora a postura e a coorde-

lidade na membrana do adipócito permitindo a posterior

nação, além de diminuir o risco de variadas doenças, prin-

eliminação da gordura de uma forma rápida e segura, sem

cipalmente as cardiovasculares. No entanto, a motivação

cortes, sem dores e sem tempo de recuperação, sendo a

que leva a grande parte das pessoas a praticar exercício

gordura em excesso eliminada pelos processos naturais

físico prende-se muitas vezes com questões estéticas em

do organismo, sem qualquer perigo para a saúde.

detrimento das da saúde. Geralmente pensa-se que atra-

Quando fazemos abdominais, mesmo frequentemente e

vés da prática regular de exercício físico se consegue ra-

em número muito elevado, queixamo-nos a maior parte

pidamente eliminar as quantidades de gordura localizada

das vezes de que não sentimos qualquer diferença na de-

que algumas pessoas têm, desde sempre, em zonas muito

finição muscular. Isto acontece porque entre o músculo e o

específicas do seu corpo. Mas, na realidade, é muito difícil

factor estimulante existe uma camada de gordura que não

conseguir obter esse tipo de resultados num curto espaço

deixa que o estímulo atinja eficazmente o músculo. Se esta

de tempo, apenas com a prática regular de exercício físico.

‘espessura’ de gordura for reduzida, aí sim já conseguimos

Os corpos musculados e definidos com o chamado ‘six

que o estímulo chegue totalmente ao músculo, actuan-

pack’ bem delineado, são fruto de anos e anos de exercí-

do com uma eficácia que permite a definição muscular

cio físico diário e intenso e por períodos que vão muito para

tão desejada.

além da hora habitual que as pessoas normalmente dedi-

Pratique exercício físico para fortalecer o seu coração, pro-

cam a esta prática. Uma forma muito mais rápida, menos

mover uma melhor oxigenação no seu organismo e evitar

cansativa, e igualmente saudável de conseguir esse tipo de

o aparecimento de lesões musculares, aumentar o seu vi-

definição é recorrendo a uma «lipoaspiração» não-invasi-

gor, a sua força e a sua flexibilidade. Mas se o seu objec-

va. Na Clínica do Tempo® utilizamos um tratamento cha-

tivo é eliminar rapidamente a gordura localizada, então o

mado Liposhaper® - a 1.ª «Lipoaspiração» não-Invasiva

Liposhaper® é a solução ideal para si.

Physical Exercise vs Localised Fat
Doing regular physical exercise makes the muscles more

«Liposuction» - that uses a 635 nm laser to create a per-

dynamic and flexible, improves posture and coordination,

meability in the adipocyte membrane allowing subse-

in addition to decreasing the risk of various diseases, es-

quent fat elimination in a fast and safe way, without cuts,

pecially cardiovascular diseases. However, the motivation

without pain and without recovery time, whereby the ex-

that drives a large number of people to do physical exer-

cess fat is eliminated by natural processes of the organism,

cise is often related to aesthetic issues rather than health

without any danger to your health.

issues. It is generally thought that through regular physical

When we do sit-ups, even frequently and in high numbers,

exercise you can quickly eliminate the areas of localised

most of the time we complain we can see no difference

fat that some people have always had in very specific ar-

with regard to definition in the muscles. This happens be-

eas of their body. But in reality it is very difficult to achieve

cause between the muscle and the stimulant factor there

these types of results in a short space of time with nothing

is a layer of fat that does not let the stimulus effectively

but regular physical exercise.

reach the muscle. If this ‘thickness’ of fat was reduced,

Muscular and defined bodies, boasting so-called ‘six

then the stimulus can totally reach the muscle, acting

packs’ clear to see are the fruit of years and years of in-

with an effectiveness that allows the muscle definition we

tense daily physical exercise and for amounts of time

crave so much.

that go far beyond the usual that people dedicate to this

Do exercise to strengthen your heart, promote better oxy-

practice. A much quicker, less tiring, and equally healthy

genation of your organism and prevent muscle injuries,

way to achieve this kind of definition is by making use of

increase your stamina, strength and flexibility. But if your

non-invasive «liposuction». At Clínica do Tempo®, we use

goal is to quickly remove localised fat, then Liposhaper® is

a treatment called Liposhaper® - the first non-invasive

the ideal solution for you.
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TERME DI
SATURNIA SPA

O poder das águas termais
The power of the thermal waters
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS

Abraçando a costa do Tirreno e as colinas do interior, a

Embracing the Tyrrhenian coast and the inland hills, the

região Maremma, no Sul da Toscana, Itália, é tão fascinante

Maremma region, in southern Tuscany, Italy, is as fascinat-

quanto desconhecida. A sua vastidão torna-a extrema-

ing as it is undiscovered. Its vastness makes it extremely

mente diversificada e cada cidade e aldeia possui origens

diverse and every town and village has its origins lost in

perdidas nas brumas do tempo.

the mists of time.

A 5 km da aldeia medieval de Saturnia, entre uma pai-

Five kilometres from the medieval village of Saturnia,

sagem de colinas e vales densamente arborizada, surge o

within a densely wooded landscape of hills and valleys,

Terme di Saturnia Spa & Golf Resort, um luxuoso hotel com

we find Terme di Saturnia Spa & Golf Resort, a luxury hotel

um campo de golfe de 18 buracos e com um dos maiores

with an 18-hole golf course and one of the largest and most
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e mais premiados spas do mundo. Inundado por luz natu-

award-winning spas in the world. Flooded by natural light

ral e acolhendo os clientes numas instalações elegantes,

and welcoming guests to its elegant facilities, the Terme di

o Terme di Saturnia Spa tem à disposição 54 cabines de

Saturnia Spa has 54 treatment cabins, in which therapists

tratamento, onde terapeutas e médicos aliam as técnicas e

and doctors combine latest-generation techniques and

equipamentos de última geração às propriedades antioxi-

equipment with the antioxidant and anti-ageing proper-

dantes e antienvelhecimento da água sulfurada. Graças à

ties of sulphur water. Thanks to the experience and know-

experiência e conhecimento das águas termais abundan-

how of the abundant thermal springs in the region (ideal

tes na região (ideais para problemas de pele, respiratórios e

for skin, respiratory and rheumatic/muscular problems),

reumáticos/musculares), foram elaborados programas de

programmes have been developed, both thermal and/or

tratamentos regeneradores, revitalizadores e remodelado-

of aesthetic medicine, that offer effective and customised

res, termais e/ou de medicina estética, eficazes e persona-

regenerative, revitalising and toning treatments. Outside

lizados. Fora do spa e ainda no resort, o bem-estar conti-

the spa and still in the resort, wellness continues, for ex-

nua, por exemplo nas áreas de relaxamento e nas piscinas

ample in the relaxation areas and in the swimming pools

de águas termais. Em prol da harmonia do corpo e da alma!

of thermal waters. All aimed at ensuring harmony for body
and soul!
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A água fria estimula fortemente a sensibilidade periférica,

Cold water strongly stimulates peripheral sensitivity,

que produz diversos reflexos. Por isso, pode dizer-se que a

which produces several reflexes. Cold water is a tonic for

água fria é um tónico para o sistema nervoso. A água quente

the nervous system. Warm water calms and relaxes the

acalma e relaxa o corpo graças à dilatação dos vasos san-

body thanks to the dilation of the blood vessels, allowing

guíneos, permitindo que o sangue e o oxigénio fluam me-

blood and oxygen to flow better. At the Hydrotherapy Cir-

lhor. No Circuito de Hidrotermoterapia do Well Domus spa

cuit in Well Domus spa you can enjoy the true concept of

poderá usufruir do verdadeiro conceito de spa na cidade –

city spa – a means of renewing body, mind and spirit. There

um meio de renovar o corpo, a mente e o espírito. Tem ao seu

is a swimming pool with flowing water that combines

dispor uma piscina de águas correntes que combina diver-

several types of jets with hydromassage chairs, sensation

sos tipos de jactos com cadeiras de hidromassagem, duches

showers with contrasting temperatures, sauna and steam

sensações com temperaturas contrastantes, sauna e banho

bath. Depending on your aim – to relax, invigorate, detox-

turco. Mediante o que pretende – relaxar, revigorar, desin-

ify or strengthen your immune system –, we can suggest

toxicar ou reforçar o seu sistema imunológico –, podemos

the circuit best suited to your needs. Take a break from

sugerir-lhe o circuito mais adequado às suas necessidades.

your day-to-day life and get into wellness!

Faça uma pausa no seu dia-a-dia e pratique bem-estar!

Mais info em: http://www.welldomus.pt/spa
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Hidrotermoterapia: Um bem necessário
Hydrothermotherapy: A necessary asset
PUB

Por hidroterapia entende-se o tratamento pela água nas

Hydrotherapy implies the therapeutic treatment using

suas diversas formas e temperaturas variáveis: Hidrote-

water in its various forms and variable temperatures: hy-

rapia do grego hydro, «água», etherapeia, «cura». No Spa

drotherapy from the Greek hydro, meaning «water», and

Well Domus pode encontrar uma das melhores zonas de

etherapeia, meaning «cure». At Well Domus Spa you can

Hidrotermoterapia do Porto, onde pode experienciar a sen-

find one of the best hydrotherapy centres in Oporto, where

sação de bem-estar de entrar em contacto com a água. Se

you can experience the sensation of wellness through

grande parte do nosso corpo é composto por água, é natu-

coming into contact with water. A large part of our body is

ral que o corpo se sinta bem na presença deste elemento.

composed of water, so it is only natural for the body to feel

A água (fria ou quente) pode ser um dos meios de resta-

good in the presence of this element.

belecimento do nosso equilíbrio corporal e mental. A água

Water (hot or cold) can be one of the means of restoring

provoca modificações que atingem, em primeiro lugar, o

the balance of body and mind. Water triggers changes that

sistema nervoso, que age sobre o aparelho circulatório,

affect, first and foremost, the nervous system, which acts

produzindo efeitos na regulação do calor corporal. As reac-

on the circulatory system, producing effects on the regula-

ções da aplicação da água são, portanto, três: nervosa, cir-

tion of body heat. The reactions to the application of water

culatória e térmica. O valor da água na vida é reconhecido

are, therefore, threefold: nervous, circulatory and thermal.

praticamente por todas as culturas. Já os médicos egípcios

The value of water in life is recognized by practically every

– que eram também sacerdotes, astrónomos e artistas –

culture. Egyptian doctors - who were also priests, astron-

atribuíam grande importância a diversas medidas de hi-

omers and artists - attached great importance to various

giene relacionadas com a alimentação, vestuário, exercício

hygiene measures related to food, clothing, exercise and

e aplicações hidroterapêuticas.

hydrotherapy applications.
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SUPREME FLAVOURS

MERCADO
BEIRA-RIO
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MIGUEL OLIVEIRA

Sabores, tradição e cultura
Flavours, tradition and culture

Após um rigoroso processo de reabilitação, o Merca-

Following detailed renovation works, the Mercado Bei-

do Beira-Rio, na marginal de Vila Nova de Gaia, reabriu ao

ra-Rio, on the riverfront in Vila Nova de Gaia, has reopened

público, não só com as estruturas modernizadas e mais

to the public, not only with modernised and more appeal-

apelativas, mas também com um conceito renovado, que

ing facilities, but also with a renewed concept, which has

manteve os estabelecimentos de que dispunha, adicio-

retained the establishments that were there, while add-

nando, porém, outros, em prol da dinamização da cidade.

ing others, which contribute to boosting the city. The new

O novo espaço com cerca de 1000 m , cuja exploração foi

space of around 1000 sqm, which has been run by the

entregue, por 30 anos, à sociedade Fachada Oceânica pela

company Fachada Oceânica for the last 30 years, as adju-

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, é um pólo de atrac-

dicated by Vila Nova de Gaia City Council, is an attraction

ção para a comunidade local e turistas, uma vez que à ven-

for the local community and tourists, since the sale of

da de frescos - actividade que se faz no local há 80 anos -,

fresh produce, - an activity that has taken place here for 80

aliaram-se os espaços gastronómicos e um cartaz cultural

years -, has been joined by restaurant areas and a dynamic

dinâmico. A pensar também em toda a região circundante,

cultural calendar. Also considering the surrounding region,

o Mercado Beira-Rio pode ser o ponto de partida para ex-

the Mercado Beira-Rio makes for a great starting point for

periências turísticas marcantes.

memorable tourist experiences.

2

Localizado na marginal de Vila Nova de Gaia, debruçado

Housed in an iconic building located on the waterfront

sobre o rio Douro e instalado num edifício emblemático da

of Vila Nova de Gaia, overlooking the River Douro, the Mer-

cidade, o Mercado Beira-Rio
reabre portas com um novo
conceito que combina a
gastronomica contemporânea com a venda de produtos frescos e com experiências culturais e turísticas. Os
estabelecimentos pré-existentes – como as bancas
de frutas, legumes e talho,
e os típicos cafés e lojas de
artesanato – mantiveram-

cado Beira-Rio reopens its

O Mercado Beira-Rio combina a
gastronomica contemporânea com
a venda de produtos frescos e com
experiências culturais e turísticas.
\\ The Mercado Beira-Rio combines
contemporary gastronomy with the
sale of fresh produce and cultural and
tourism experiences.

-se. Viram, porém, os seus

doors with a new concept
that combines contemporary gastronomy with the
sale of fresh produce and
with cultural and tourism
experiences.

Pre-existing

establishments – such as
fruit, vegetable and meat
stalls, and the typical cafes
and arts and crafts shops
– have been retained. But,
their spaces have been

espaços modernizados, passando agora a conviver com

modernised, and they now rub shoulders with modern

restaurantes modernos, bares de vinho e cerveja e lojas de

restaurants, wine and beer bars and shops selling tradi-

doçaria tradicional. Serão agora também testemunhas das

tional confectionery. These will also now bear witness to

actividades culturais levadas a cabo, como música ao vivo,

cultural activities taking place, such as live music, art ex-

exposições de arte, recitais de poesia e eventos temáticos

hibitions, poetry recitals and seasonal themed events that

sazonais que acontecerão durante todo o ano e que serão

will be held throughout the year and which will represent

uma mais-valia para o incremento dos seus negócios.

an asset for increasing trade.

Nos mais de 1000 m2 do Mercado, que vai funcionar com

Within the market’s more than 1000-sqm area, which

horários alargados e gerar perto de cem novos postos de

will stay open for longer hours and generate close to one

trabalho, estão presentes 47 espaços comerciais, ofere-

hundred new jobs, there are 47 commercial spaces, offer-

cendo 178 lugares no interior e 344 lugares de esplanada

ing seating for 178 inside and 344 outdoors. Among the

exterior. Entre os estabelecimentos, estão os novos espa-

establishments are new gastronomic spaces that favour

ços gastronómicos que dão primazia à cozinha portugue-

Portuguese cuisine. Visitors can enjoy succulent suckling

sa. Os visitantes poderão deliciar-se com o suculento leitão

pig at O Forno do Leitão do Zé restaurant, cod prepared by

do Restaurante O Forno do Leitão do Zé, com o bacalhau do

chef Manuel de Almeida in the Bacalhau do Porto restau-

chef Manuel de Almeida, no restaurante Bacalhau do Porto,

rant, or the magnificent national cheese and cured meat

ou então com as magníficas tábuas de queijos e enchidos

boards from Queijaria Portuguesa, and more. These are

nacionais da Queijaria Portuguesa, etc. A estes juntam-se,

joined, among others, by petiscos with Alentejo ribs from
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entre outros, os petiscos com costela alentejana do Barriga

Barriga Negra, presunto cured ham sandwiches from Tax-

Negra, as sandes de presunto da Taxca, os hambúrgueres

ca, hamburgers from Alta Burguesia and vegetarian dishes

da Alta Burguesia e os pratos vegetarianos do daTerra. Há

from daTerra. There is also room for international flavours,

também espaço para os sabores internacionais, desde as

ranging from the famous Italian piadinas from Piadina Mia,

famosas piadinas italianas da Piadina Mia, o sushi e cevi-

to sushi and ceviche from Sushi no Mercado or croquettes

che do Sushi no Mercado e os croquetes da Kroquet. Os do-

from Kroquet. Sweet treats are also present with the tradi-

ces também estão presentes nos tradicionais chocolates e

tional chocolates and ice creams from Arcádia, with spe-

gelados da Arcádia, nas especialidades da Miss Pavlova e

cialities from Miss Pavlova and brigadeiros from Brigadão.

nos brigadeiros do Brigadão. A loja de vinhos e um bar com

The wine shop and a bar with Sogrape brands, the Super

marcas do universo Sogrape, o espaço Super Bock Beer

Bock Beer Experience outlet, as well as the Buondi cafés

Experience, assim como os cafés Boundi disponibilizam

complement the delicacies.

os complementos das iguarias.

And because Vila Nova de Gaia, Oporto’s neighbouring

E porque Vila Nova de Gaia, a vizinha cidade do Porto,

city, and its surrounding places offer many charms, the

e os lugares limítrofes têm muitos encantos, a empresa

company Do’roland, also present in the Mercado Bei-

Do’roland, também instalada no Mercado Beira-Rio, pode-

ra-Rio, can provide truly unforgettable experiences, by

rá proporcionar experiências verdadeiramente inesquecí-

land (Segway hire), by sea or river (boat trips), or by air

veis, por terra (aluguer de segways), por mar ou rio (pas-

(helicopter trips). After feasting your eyes on the land-

seios de barco), ou pelo ar (viagens de helicóptero). Depois

scapes, you can return to the Mercado, on the waterfront,

dos olhares cheios de paisagens, poder-se-á regressar ao

where flavours, tradition and culture come together in a

Mercado, à beira-rio, onde os sabores, a tradição e a cultura

single space.

convivem num só espaço.
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SUPREME FLAVOURS

RESTAURANTE OCEAN
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Viagem dos sentidos
Voyage of the senses

salgadas. Sabores de mar, mas também de terra firme e fe-

flavours come into being, like treasures discovered under

cunda que diariamente oferece os produtos mais frescos.

the salty waters. Flavours of the sea, but also of fertile terra

À mesa chegam como obras de arte, como corais coloridos,

firma, that offers up the freshest of products on a daily ba-

como conchas que beijam a praia, como fragmentos de so-

sis. They arrive at your table like works of art, like colourful

nhos que deleitam todos os sentidos, todos num reunidos.

corals, like shells on the beach, like fragments of dreams

The art of dining, preconiza o Ocean, e é arte que se vê e

that delight all the senses, coming together in one.

sente no Polvo da Costa com Pimentos, Pepino e Funcho,

The art of dining, this is what Ocean advocates, and it is

no Lavagante com Coco, Manga e Caril, no Pargo com Mi-

art that can be seen and felt in Coast-Caught Octopus with

lho de Aljezur, Xerém e Bivalves, no Pombo Imperial com

Peppers, Cucumber and Fennel, in Lobster and Mango Co-

Abóbora, Trufa Preta e Hagebutten, no Flank Steak com

conut Curry, Red Bream with Corn from Aljezur, Xerém and

Romesco, Mostarda e Avelãs, e em todos os pratos que

Shellfish, in the Imperial Pigeon with Pumpkin, Black Truf-

se entregam ao paladar dos comensais. O conhecimento

fle and Rosehips, Flank Steak with Romanesco, Mustard

e sensibilidade de Nelson Marreiros, o Sommelier, fazem

and Hazelnuts, and in all the dishes that are surrendered

com que os vinhos, originários das mais variadas regiões,

to the palates of the diners. The knowledge and sensitivi-

completem a harmonia de sabores.

ty of Nelson Marreiros, Ocean’s sommelier, ensure that the

Este é um restaurante gourmet inserido num hotel de
luxo, mas é sobretudo um lugar elegante onde os sentidos

wines, originating from the most varied regions, complete
the harmony of flavours.

embarcam numa experiência única, feita de mar e de ter-

This is a gourmet restaurant stood within a luxury hotel,

ra, de sabores e saberes que ficam gravados na memória

but above all else it is an elegant place where the senses

gustativa. A viagem começa. O Ocean é o Atlântico que se

embark on a unique experience, made of sea and land, of

estende ao infinito.

flavours and knowledge, which are stored forever in your
taste treasure chest. The journey begins. Ocean is the
Atlantic stretching out endlessly.

O oceano é o Atlântico, mas poderia ser outro qualquer,

The ocean is the Atlantic, but it could be any other, if we

se fechássemos os olhos e navegássemos além do Bojador,

were to close our eyes and sail into the unknown, through

através dos sabores a mar. Mas é melhor abrir os olhos e en-

the flavours of the sea. But it is better to open your eyes

cetar uma viagem dos sentidos, em que todos eles se aliam

and embark on a voyage of the senses, in which they all

para dar protagonismo ao paladar. É o paladar que se enleva

combine to make taste the star. It is taste that is enrap-

quando os sabores exímios do chef Hans Neuner e da sua

tured when the exquisite flavours of chef Hans Neuner and

equipa dão as mãos ao olhar que se lança sobre a transpa-

his team join hands with your sight, passing through the

rência do vidro e mergulha no Atlântico; ou quando o olhar

transparency of the glass and plunging into the Atlantic

se apercebe que o mar está
ali: no xaile azul que veste as
paredes, na espuma branca
dos corais, nas luminárias
que, como um sol, transformam as louças em pedaços
cintilantes de água.
Às vezes seguir o norte significa rumar a sul. É
no sul de Portugal, no VILA

beyond; or when your eyes

À mesa chegam como obras de arte
e como fragmentos de sonhos que
deleitam todos os sentidos. \\ They
arrive at your table like works of art
and like fragments of dreams that
delight all the senses.

VITA Parc Resort & Spa, Por-

realize that the sea is right
there: in the blue swathe
lining the walls, in the white
foam of the corals, in the
lamps that, like a sun, turn
the tableware into shimmering pieces of water.
Sometimes heading north
means heading south. It is in
the south of Portugal, in the

ches, Algarve, que há um oceano abeirado de um maior – o

VILA VITA Parc Resort & Spa, Porches, Algarve, that we find

Atlântico –, mas como se dele fizesse parte. Desde 2007, o

an Ocean, on the shores of another larger one - the Atlan-

Restaurante Ocean cativa todos quantos embarcam nesta

tic -, almost merging with it. Since 2007, Ocean Restaurant

viagem dos sentidos, de tal forma que, para além das duas

has been captivating anyone who embarks on this voyage

estrelas Michelin, tem sido premiado e reconhecido ao lon-

of the senses, to such an extent, that awards and acco-

go dos anos. O seu chef executivo, Hans Neuner, foi duas

lades throughout the years have been joined by two Mi-

vezes eleito o chef do ano. Sob o comando de Neuner e do

chelin stars. Its executive chef, Hans Neuner, has been vot-

Head Chef, Florian Rühlmann, nascem sabores surpreen-

ed chef of the Year on two occasions. Under the command

dentes, como tesouros que se descobrem sob as águas

of Neuner and Head chef Florian Rühlmann, astounding
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CREME DE BETERRABA

CREAM OF BEETROOT

Composição do prato

Dish composition

Creme de beterraba / Escalope de foie de pato / Azeite

Cream of beetroot / Duck foie gras escalope / Extra vir-

de oliva virgem extra / Flor de sal / Microvegetais de agrião

gin olive oil / Flor de sal / Watercress microgreens / Bread

/ Crutons de pão / Trompetas de la muerte (Cogumelos)

croutons / Black chanterelles (mushrooms)

Creme de beterraba: 200 g de beterraba cozida, 150 g de

Cream of beetroot: 200 g cooked beetroot, 150 g leek, 500

alho francês, 0,5 l de caldo de galinha, azeite de oliva vir-

ml chicken stock, extra virgin olive oil.

gem extra.

Method: Place the chicken stock and the leek, cut into the

Processo: Numa panela, colocar o caldo de galinha e o alho

slices, in saucepan. Heat until the leek is cooked. Add the

francês cortado às rodelas. Pôr ao lume até que o alho fran-

chopped beetroot and cook for five minutes. Zap every-

cês esteja cozido. Acrescentar a beterraba cortada e deixar

thing in the blender and emulsify with the extra virgin ol-

cozer 5 minutos. Triturar tudo na liquidificadora e emulsio-

ive oil. Set aside.

nar com o azeite extra virgem. Reservar.
Duck foie gras escalope: for 4 pieces.
Escalope de foie de pato: para 4 unidades.

Method: Cut the escalope into four. In a very hot frying pan,

Processo: Cortar o escalope em quatro pedaços. Numa fri-

seal the pieces on both sides. Remove and set aside.

gideira muito quente, selar os pedaços de ambos os lados.
Retirar e reservar.

Black chanterelles: 250 g black chanterelles, garlic, thyme,
salt and olive oil.

Em Novembro o frio chega e o Verão de São Martinho desaparece. Os Aramos da terra molhada e
as primeiras geadas inspiram a trabalhar a beterraba, os cogumelos e as carnes mais tenras.

Trompetas de la muerte: 250 g de trompetas, alho, tomilho,

Method: Wash the mushrooms in plenty of water, drain

sal e azeite de oliva.

and dry. Place two cloves of garlic, the mushrooms and the

Processo: Lavar as trompetas com muita água, escorrer

thyme in a very hot frying pan, with a little olive oil. Sau-

e secar. Numa frigideira muito quente, com um pouco de

tee for two minutes and season with salt and pepper at the

azeite, colocar dois dentes de alho, as trompetas e o tomi-

end. Set aside.

lho. Saltear dois minutos e temperar com sal e pimenta no
final. Reservar.

Plating up: Serve hot (without boiling) in a bowl or deep
dish, topping with two pieces of foie gras escalope, the

In November, the cold hits us as «Saint Martin’s Summer» fades. The aromas of damp earth and

Empratamento: Servir bem quente (sem ferver) numa ti-

mushrooms, flor de sal gourmet salt, croutons, micro-

the first frosts inspire us to work with beetroot, mushrooms and tender cuts of meat.

gela ou num prato fundo, colocar por cima dois pedaços

greens and finish with a little extra virgin olive oil.

de escalope de foie, as trompetas, flor de sal, os crutons,
Christian Rullan

os microvegetais e termina-se com um pouco de azeite de
oliva virgem extra.
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OVOS BIOLÓGICOS FRITOS COM
TAMBORIL E BATATA PALHA

ORGANIC FRIED EGGS WITH
MONKFISH AND POTATO STICKS

ARROZ DE PORCO PRETO
E BOLETOS

BLACK PIG AND PENNY BUN
RISOTTO

Composição do prato

Dish composition

Composição do prato

Dish composition

2 ovos biológicos / 120 g de tamboril / Batata palha / Salsa

2 organic eggs / 120 g monkfish / Potato sticks / Chopped

160 g de arroz carolino / 500 g de costela e cachaço de por-

160 g ‘carolino’ rice / 500 g black pork rib and collar / Peas

picada / Molho de tomate / Boletos(cogumelos)

parsley / Tomato sauce / Penny buns (mushrooms)

co preto / Ervilhas / Feijão verde / Boletos (duas unidades)

/ Green beans / penny buns (two mushrooms) / 550 ml

/ 0,55 l de caldo de porco ou galinha / Açafrão em pó

pork or chicken stock / Saffron powder

Processo: Fazer um estrugido com ¼ de cebola, alho, ¼ de

Method: Lightly fry ¼ onion, garlic, ¼ pepper and the ribs

Tamboril: Uma cauda de tamboril fresco.

Monkfish: A fresh monkfish tail.

Processo: Cortar em postas de 1 cm de largura e reservar.

Method: Cut into 1-cm wide chunks and set aside.

pimento e as costelas e cachaço numa paellera. Quando

and collar in a paella pan. When everything is golden / car-

Molho de tomate: 6 tomates picados, 3 dentes de alho pica-

Tomato sauce: 6 chopped tomatoes, 3 cloves garlic, 1

tudo estiver bem dourado/caramelizado, rectificar o azei-

amelised, check the olive oil, adding if necessary, and add

dos, 1 cebola picada, 1 c.c. de piripiri, louro.

chopped onion, 1 tsp piri piri, bay leaf.

te, se necessário, e juntar o arroz, estrugindo tudo durante

the rice, lightly frying for about 5 minutes. Then add the

Processo: Colocar todos os ingredientes numa panela, adi-

Method: Place all the ingredients in a saucepan, adding ol-

sensivelmente 5 minutos. Seguidamente, acrescentar o

saffron powder, stir, slowly add the boiling pork / chick-

cionar azeite, sal, pimenta e um pouquinho de açúcar. Pôr a

ive oil, salt, pepper and a little sugar. Cook until obtaining a

açafrão em pó, mexer e ir incorporando o caldo de porco/

en stock. While the rice is cooking, add the mushrooms.

cozinhar até que se obtenha um molho espesso. Reservar.

thick sauce. Set aside.

galinha a ferver. Durante a cozedura do arroz, acrescentar

When the texture of the rice is al dente, turn off the heat

os boletos. Quando a textura do arroz estiver al dente, des-

and leave to stand for 5 minutes. It’s ready to eat.

Batata palha: 3 unidades de batata Agria (variedade)

Potato sticks: 3 large ‘Agria’ variety potatoes.

ligar o fogo e deixar repousar por 5 minutos. Está pronto

grandes.

Method: Peel the potatoes and cut them into thin sticks

a comer.

Processo: Descascar as batatas e cortá-las com a man-

with mandolin slicer. Remove the starch in plenty of wa-

dolina (cortador de batatas) em forma de palha. Tirar-lhes

ter and dry them with a cloth. Fry them at a temperature

bem o amido em água abundante e secá-las com um pano.

of 150°C. Set aside.

Fritá-las a uma temperatura de 150ºC. Reservar.
Finishing / Plating up: Cook the monkfish chunks in a very
Empratamento: Cozinhar as postas de tamboril numa frigi-

hot frying pan and set aside. Fry the eggs in a frying pan

deira muito quente e reservar. Fritar os ovos numa frigideira

with 3 slugs of olive oil. Arrange the hot tomato sauce on

com 3 dedos de azeite. Dispor num prato, como base, o mo-

a plate, as a base, followed by the monkfish and place the

lho de tomate quente, seguidamente o tamboril e por cima

eggs on top. Finish with the potato sticks and the parsley.

colocar os ovos. Terminar com a batata palha e a salsa.
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CLEMENTINA, ABÓBORA, MASCARPONE E BAUNILHA

CLEMENTINE, PUMPKIN,
MASCARPONE AND VANILLA

Composição do prato

Dish composition

Compota de abóbora / Mascarpone / Clementina / Gelado

Pumpkin compote / Mascarpone / Clementine / Vanilla

de Baunilha / Croquant de massa brick

Ice Cream / Brick pastry Croquant

Compota de abóbora: 250 g de abóbora aos pedaços, 85 g

Pumpkin compote: 250 g pumpkin in chunks, 85 g of sugar.

de açúcar.

Method: Mix the pumpkin with the sugar and leave to

Processo: Misturar a abóbora com o açúcar e deixar repou-

stand for three hours in a saucepan. When this time has

sar durante três horas numa panela. Passado esse tempo,

passed, place the saucepan on the heat and make the

pôr a penela ao lume e fazer a compota. Deixar com uma

compote. Ready when it has a custard texture.

textura de leite-creme.
Brick pastry croquant: 2 sheets of brick pastry.
Croquant de massa brick: 2 folhas de massa brick.

Method: Roll up the two sheets like a scroll. With the help

Processo: Enrolar as duas folhas em forma de canudo. Com

of a knife, cut into julienne with a width of 3 cm. Place

a ajuda de uma faca, cortar em juliana com uma largura de

on a tray, sprinkle with sugar glass and bake at 150 ºC for

3 cm. Colocar num tabuleiro, polvilhar com açúcar glass e

12 minutes.

levar ao forno a 150ºC durante 12 minutos.
Plating up: Place the pumpkin compote on the plate. Lay
Empratamento: Colocar a compota de abóbora no prato.

the clementine segments on top, a spoonful of plain mas-

Dispor por cima os bagos de clementina, uma colher de

carpone, a scoop of vanilla ice cream and finish with the

mascarpone natural, uma bola de gelado de baunilha e

brick pastry croquant.

terminar com o croquant de massa brick.
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Nasceu na Rússia. Que memórias guarda da sua infância?
Nasci em Moscovo, numa família que não tinha qualquer

You were born in Russia. What memories do you still
have of your childhood?

ligação com o design nem com o negócio de joalharia. O

I was born in Moscow into a family that had nothing to

meu pai foi investigador científico e a minha mãe foi mé-

do with jewellery design or business. My father was a sci-

dica. Apesar dos meus pais trabalharem muito, passáva-

entific researcher and my mother was a doctor. Though my

mos os fins-de-semana sempre juntos, a visitar museus

parents worked a lot, we always spent weekends together,

de arte, exibições ou teatros.

going to art museums, exhibitions or theatres.

Quando é que começou o seu fascínio por jóias e pedras
preciosas?

When did your fascination for jewellery and precious
stones first take hold?

Tenho de admitir que fui inspirado pelo amor que a mi-

I have to admit that I was inspired by my mother’s love of

nha mãe tinha pela alta joalharia. Na minha imaginação,

fine jewels. In my imagination, I tried to think of incredible

tentava pensar em designs incríveis e esperava que um

designs and hoped that one day I myself would be able to

dia eu próprio conseguisse criar uma peça de joalharia bela

create a beautiful piece of jewellery for my dear mum.

para a minha querida mãe.
You have a degree in medicine; you have been a musi-

LUXURY

STYLE

ALEXANDER LAUT

«Fazer jóias é como uma droga para mim»
«Making jewellery is like a drug for me»
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 3 A 6 DIMA KORNILOV; 2 ©PMC

O fascínio pelas jóias emprestou-lho a mãe quando ainda

His mother passed on a fascination for jewellery when

era criança e, tal como ela, formou-se em medicina. Emi-

he was a child and, just like her, he studied medicine. He

grou para os EUA e exerceu ‘mil e uma’ profissões. A pai-

emigrated to the USA and became a ‘Jack of all trades’. His

xão pelas jóias reacendeu nas ruas de Honolulu. Mudou-se

passion for jewellery reignited in the streets of Honolulu.

para a Tailândia e, apesar das dificuldades, as suas jóias

He moved to Thailand and, in spite of difficulties, his jew-

são hoje reconhecidas em todo o mundo. Apaixonou-se

ellery is now recognised around the globe. He has fallen in

por Portugal – pelas pessoas, arquitectura, clima, gastro-

love with Portugal – with its people, architecture, climate,

nomia, pelos bons vinhos – e o seu encantamento foi de

food, its fine wines – and he was so enchanted that Alex-

tal ordem que Alexander Laut escolheu Lisboa para esta-

ander Laut chose Lisbon to set up one of his few boutiques,

belecer uma das suas poucas boutiques, no Olissippo Lapa

in the Olissippo Lapa Palace Hotel. «I decided that one day

Palace Hotel. «Decidi que um dia voltaria a Portugal e não

I would come back to Portugal not as a tourist and my

como um turista, e o meu sonho tornou-se realidade».

dream has come true».
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Tem formação em medicina, foi músico, professor de

cian, a Russian teacher, a garçon, a restaurant manager,

Russo, garçom, gerente de restaurante, pintor... Estava à

a painter… Were you searching for your true identity, for

procura de algo que o fizesse realmente feliz?

something that could make you truly happy?

Inscrevi-me na Faculdade de Medicina em Moscovo.

I enrolled at Moscow Medical School. I would not say that

Não vou dizer que gostei da profissão de médico, prova-

I liked the profession of medical doctor, probably because

velmente porque estagiei em vários hospitais diferentes,

I worked a lot in different hospitals as a trainee and saw a

onde vi muitas coisas horríveis. Em meados dos anos 80,

lot of terrible things. In the middle of the 1980s, I emigrat-

emigrei para os EUA, na esperança de que a minha carreira

ed to the US, hoping that my career would continue there,

continuasse lá, o que não foi o caso. Nessa altura um amigo

but that was not the case. At that time my friend from

do Havai ligou-me e resolvi ir lá. Assim que cheguei a Ho-

Hawaii called me and I decided to go there. As soon as I

nolulu, apercebi-me intuitivamente de que este era o sítio

arrived in Honolulu, I realised intuitively that this was the

para mim. No entanto, as poupanças que tinha levado da

place for me. Meanwhile, the limited savings I had brought

Rússia estavam a esgotar-se. Tinha de aceitar qualquer

from Russia were coming to an end. I had to take on any

trabalho possível. (…) Nesse período da minha vida, gosta-

job available. (…) At that period of my life, I used to enjoy

va sobretudo de ver as montras das boutiques de jóias. Às

examining the displays in jewellery boutiques. Sometimes

vezes comprava peças partidas ou irreparáveis para poder

I bought broken or unrepairable items so that I could re-

refazê-las como desejasse.

make them as I wished.

Este é o caminho?

Is this the right path in your life?

Tenho orgulho pessoal em todas as minhas jóias. Ado-

I take personal pride in all my jewels. I love and treat them

ro e trato-as como bebés e espero que, quando as minhas

like babies and hope that when my favourite pieces leave

peças favoritas me abandonem, sejam realmente amadas

me, they are really loved and appreciated by the people

e apreciadas pelas pessoas que as vão usar. Algumas das

who wear them. Some of my unique fine jewellery pieces

minhas peças únicas de joalharia fina são vendidas em

are sold at world famous auction houses, such as Sothe-

leilões mundialmente famosos, como Sotheby’s e Bonha-

by’s and Bonhams, for several times the estimated price.

ms, por muito mais do que o preço estimado. Agora estou

Now I am completely sure that I have chosen the right path.

completamente convicto de que escolhi o caminho certo.
You set up your company in Hawaii, in the USA, and
A sua empresa foi criada
no Havai, e, apesar do sucesso actual, nem sempre
foi fácil. Nunca lhe apeteceu
desistir?
Em 2002, fundei a empresa de joalharia Alexander
Laut. Algum tempo depois,
tomei a decisão de deixar
o Havai e mudei-me para a
Tailândia. Apesar das coisas
estarem a correr bem em al-

despite the current suc-

«Espero que, quando as minhas
peças favoritas me abandonem,
sejam realmente amadas e
apreciadas pelas pessoas que as
vão usar» \\ «I hope that when my
favourite pieces leave me, they are
really loved and appreciated by the
people who wear them»

cess, it hasn’t always been
easy. Have you ever thought
about quitting?
In 2002, the jewellery
company Alexander Laut

birmanesa de 33 quilates com uma cor deslumbrante e in-

More than anything else, I remember a 33-carat Bur-

was

Sometime

tensa de azul. Há sete anos que estou a tentar encontrar

mese sapphire with a stunning intense blue colour. I’ve

later I made the decision to

outra semelhante, mas nenhum comerciante conseguiu

been trying for seven years to find another one, similar,

leave Hawaii and moved to

mostrar-me qualquer pedra remotamente parecida.

but no dealer has been able to show me any stones even

founded.

remotely close in colour.

Thailand. But even though
things were turning out so

O Alexander cria as jóias. Quem é que as produz?

well in some ways, I still had

Celebrei um contrato com um atelier de jóias indepen-

You devise the jewellery pieces. Who produces them?

to survive several truly diffi-

dente. A produção é gerida por um joalheiro mestre japo-

I’ve signed a contract with an independent jewellery

sobreviver a vários anos verdadeiramente difíceis. Estava

cult years. I was close to running out of money and even

nês. Encontrei-o quando mudei para Banguecoque. Foi-

atelier. The production is run by a Japanese master jewel-

perto de ficar sem dinheiro e até os meus amigos próximos

my close friends told me to give up. But I couldn’t do it.

-me dito que ele era muito caro, mas que era o melhor no

ler. I found him when I moved to Bangkok. I was told that

me disseram para desistir. Mas eu não conseguia fazer

Making jewellery is like a drug for me.

que fazia. E é verdade!

he was very expensive, but the best at what he does. And

guns aspectos, ainda tive de

it’s true!

isso. Fazer jóias é como uma droga para mim.
What inspires you?

Onde podemos encontrar as suas jóias em Portugal?

For me, the main source is the stone. When I see a GEM,

Há um ano mudei-me para Portugal e pensei que seria

Where can we find Alexander Laut jewellery in Portugal?

Para mim, a principal fonte é a pedra. Quando vejo uma

two or three ideas come to my mind right away. That is how

uma boa ideia ter a minha própria boutique em Lisboa, pois

A year ago I moved to Portugal and thought it would be a

jóia, duas ou três ideias vêm imediatamente à mente. É as-

I decide whether to buy it. Later on, I am trying to think of

planeava passar mais tempo lá e recentemente tive a sor-

good idea to have my own mono-boutique in Lisbon as I was

sim que decido se quero comprar. Mais tarde, tento pensar

the best way to accentuate the natural beauty of the stone

te de encontrar um local perfeito no Olissippo Lapa Palace

planning to spend more time there and recently I was lucky

na melhor maneira de acentuar a beleza natural da pedra e

and here I can draw inspiration from many things that sur-

Hotel, que considero ser um dos melhores hotéis da Europa.

to find a perfect place for it in the Olissippo Lapa Palace Ho-

aqui posso inspirar-me nas muitas coisas que nos rodeiam.

round us.

O que o inspira?

tel, which I find to be one of the best hotels in Europe.
Portugal é um dos poucos países que tem uma loja

Quais são as suas pedras preciosas favoritas?
Safiras em geral são as minhas pedras preferidas. Nunca
me cansarei de safiras, especialmente das azuis.
Qual foi a pedra mais valiosa com que trabalhou?
Mais do que qualquer outra, lembro-me de uma safira
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Which precious stones are you favourite?
Sapphires in general are my favourite stones. I will never
get tired of sapphires, especially blue ones.
Which was the most valuable stone you have worked
with?

Alexander Laut. Porquê Portugal?
Quando visitei Portugal pela primeira vez, há alguns

Portugal is one of the few countries to have an
Alexander Laut store. Why Portugal?

anos, apaixonei-me imediatamente pelo país: pessoas

When I first visited Portugal many years ago I immediate-

amigáveis, arquitectura bonita, clima maravilhoso, gas-

ly fell in love with the country: its friendly people, beautiful

tronomia deliciosa e, com certeza, bons vinhos. Decidi que

architecture, wonderful climate, delicious food and definite-

um dia voltaria a Portugal e não como um turista, e o meu

ly good wines. I decided that one day I would come back to

sonho tornou-se realidade.

Portugal not as a tourist and my dream has come true.
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Que perspectivas tem da marca Alexander Laut em
Portugal?

What ambitions do you have for the Alexander Laut
brand in in Portugal?

Uma das razões pelas quais abri a minha boutique no Olis-

One of the reasons why I opened my boutique in the

sippo Lapa Palace Hotel é que os meus clientes são princi-

Olissippo Lapa Palace Hotel is that my clients are mostly

palmente estrangeiros: americanos, chineses, russos, fran-

foreigners: Americans, Chinese, Russians, French and Ar-

ceses e árabes, que já podem
estar familiarizados com as
minhas peças. Por enquanto,
sou um new player aqui, mas
espero que um dia os coleccionadores e conhecedores
portugueses apreciem as
minhas criações.
Existe alguma figura pública que gostaria de ver a

abs, who might already be

«Quando visitei Portugal pela
primeira vez, há alguns anos,
apaixonei-me imediatamente
pelo país» \\ «When I first
visited Portugal, many years ago, I
immediately fell in love with
the country»

usar uma das suas peças?

acquainted with my designs.
As yet, I am a “new player”
here but hopefully one day
Portuguese collectors and
connoisseurs will appreciate my jewellery creations.
Is there any public figure
that you would like to see
wearing one of your pieces?
As far as I know, many

Do que sei, muitas celebridades mundiais escolheram

world celebrities have chosen Portugal as an ideal place

Portugal como um lugar ideal para ficar, entre eles Monica

to stay, among them Monica Bellucci, John Malkovich and

Bellucci, John Malkovich e Madonna. Admiro realmente

Madonna. I really admire each of them and respect them

cada um deles e respeito-os pelo seu talento e pela sua be-

for their talent and beauty and would definitely be happy

leza e ficaria feliz em vê-los a usar as minhas jóias únicas.

to see them wearing my one-of-a kind pieces of jewellery.
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\\SIXTHSENSE
CHOPARD – HAPPY HEARTS
Profundamente apreciado por Caroline Scheufele, directora artística e co-presidente da marca Chopard, o coração é
também o emblema da marca, ocupando protagonismo na
colecção Happy Diamonds. Mais tarde, o coração transformou-se numa linha, a Happy Hearts, este ano enriquecida com diamantes e pedra malaquita, a pedra da ‘energia
positiva’ que se acredita ter virtudes protectoras. Extremamente elegante e feminina, esta linha apresenta peças de
joalharia em ouro branco e rosa de 18 quilates, e corações
compostos por pedras coloridas de malaquita e diamantes.
Happy Hearts inclui uma pulseira, um anel, um par de brincos e um colar.
Deeply appreciated by Caroline Scheufele, artistic director
and co-president of the Chopard brand, the heart is also
the brand’s emblem, taking pride of place in the Happy Diamonds collection. Subsequently, the heart became a range
in its own right, Happy Hearts, this year enriched with diamonds and malachite stone, the stone of ‘positive energy’
believed to have protective virtues. Extremely elegant and
feminine, this range features jewellery pieces in 18-car-

LOUIS VUITTON

at white and pink gold, and hearts composed of colourful
malachite stones and diamonds. Happy Hearts includes a

Apresentada na Cour Marly, uma sala central do Louvre

bracelet, a ring, a pair of earrings and a necklace.

(Paris) onde estão expostas importantes esculturas, a colecção Outono-Inverno 17/18 da Louis Vuitton é marcada
pela mistura de géneros que quebra barreiras culturais.
Uma colecção distinta pela mistura de vestidos de cetim
com casacos de couro, vestidos-camisola com inserção de
rendas, ou tecidos de diferentes padrões usados com casacos de couro e botas pesadas de salto baixo. Um dos destaques da colecção são as calças flare, que surgem em vários
tons e tecidos. Os brilhos e as peles, para usar de dia ou à
noite, também se evidenciaram no museu mais visitado
do mundo.
Presented at the Cour Marly, a glass-roofed courtyard in
the Louvre (Paris), home to an important sculpture collection, the Louis Vuitton Autumn-Winter 17/18 collection is
marked by a mixture of genres that breaks cultural barriers. A distinctive collection in its blend of satin dresses with
leather jackets, jersey dresses with lace inserts, or fabrics
of varying patterns worn with leather jackets and heavy,
low-heel boots. One of the highlights of the collection is the
flared trousers, which come in various colours and fabrics.
Glitter and fur, to wear day or night, also made an appearance in the most visited museum in the world.
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MICHAEL KORS

SWAROVSKI

Aliando o estilo americano à elegância sempre actual, o
design Michael Kors é facilmente reconhecível também

Lentes fumadas com detalhes de cristais Swarovski nas

nas suas colecções de calçado, nomeadamente nas linhas

hastes, lentes pretas gradientes decoradas com o cristal

de botas dos mais variados estilos. As botas Lori materia-

exclusivo Swarovski Eyewear, hastes metálicas com uma

lizam um espírito chique de rock and roll, conferido pelas

armação de efeito facetado em tons rosa, ou lentes dégra-

tiras com fivelas, pelo fecho ziper exposto e pela biqueira

dé com detalhes Swarovski Crystaldust a enriquecer as

pontiaguda. Fabricadas em couro premium, com sola de

hastes… são algumas características que se podem encon-

borracha e tacão de aproximadamente nove centímetros,

trar na nova colecção Outono Inverno 17/18 da centenária

as botas Lori são o acessório ideal para looks mais ou me-

Swarovski. Com designs trendy acentuados por detalhes

nos ousados e irreverentes, seja como complemento de

brilhantes e preciosos, esta colecção convida a mulher mo-

uma mini-saia ou um vestido fluido, seja para um visual

derna a expandir a sua colecção de óculos com elegantes

mais clássico.

modelos capazes de adicionar a qualquer visual ousadia
e sensualidade.

Combining American style with ever-contemporary ele-

LONGCHAMP

gance, Michael Kors design is easy to recognise, in its foot-

Tinted lenses with Swarovski crystals detailing on the

wear collections too and in particular in its ranges of

arms, gradient black lenses decorated with the exclusive

boots of the most varied styles. The Lori boots

Swarovski Eyewear crystals, metal arms with a facet-

embody a chic rock and roll spirit, revealed

ed effect frame in shades of pink, or gradient lenses with

in straps with buckles, the exposed zip and

Swarovski Crystaldust details to enrich the arms... are some

pointed toe. Made of premium leather with a

of the characteristics that can be found in the new Autumn

rubber sole and heels about nine centimetres

Winter 17/18 collection from century-old Swarovski. With

high, the Lori boots are the ideal accessory for more or

trendy designs accented by sparkling and precious de-

less daring and irreverent looks, either as a complement to

tails, this collection invites modern women to add to their

a mini skirt or a flowing dress, or for a more classic style.

collection of sunglasses with elegant models capable of
bringing daring and sensuality to any look.

Neste Outono, a Longchamp celebra as mulheres em todo
seu esplendor, a sua independência e a sua atitude moderna. Composta por peças prêt-à-porter, bolsas e calçado,
a colecção inspira-se no revolucionário espírito dos anos
de 1970, nas suas cores arrojadas – como lilás, ametista,
vermelho, rosa e coral – e nos seus tecidos confortáveis
e sofisticados. Protagonistas nesta colecção são os sacos
Pénélope Arty, com impressões geométricas e jogos de diferentes texturas, e L’Effrontée, com linhas sedutoras e arabescos. Pele de carneiro, tachas, couro, lã, ilusões ópticas e
formas estruturadas são também elementos bem vincados nesta colecção.
This autumn, Longchamp celebrates women in all their
splendour, their independence and their modern attitude. Composed of prêt-à-porter pieces, handbags and
footwear, the collection draws its inspiration from the revolutionary spirit of the 1970s, from their bold colours – such
as lilac, amethyst, red, pink and coral –, from their comfortable and sophisticated fabrics. Standout pieces in this
collection include the Pénélope Arty bags, with geometric
prints and varying textures, and L’Effrontée, with seductive
and arabesque lines. Sheepskin, studs, leather, wool, optical illusions and structured shapes are also elements clear
to see in this collection.
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TIFFANY & CO. EAU DE PARFUM
Resguardada, como uma jóia, num frasco de cristal inspi-

\\QUINTESSENCE

rado nos anéis Tiffany Lucida e Tiffany Yellow, Tiffany & Co
Eau de Parfum é uma fragrância criada por Daniela Andrier
cujo ingrediente principal é a flor de íris, símbolo de força

ASTON MARTIN

e feminilidade, complementado pela tangerina, patchuli e

Revelado recentemente, mas já considerado o mais ele-

almíscar. Assim como o requintado frasco se assemelha

gante descapotável da marca britânica, o DB11 Volante

a uma pedra preciosa, também o valioso líquido surge em

da Aston Martin é a versão descapotável do DB11 Coupé,

tons de azul suave como se fosse um diamante, iluminan-

apresentado em 2016 e recebido com excelentes críticas. O

do os cortes precisos do frasco. Como todas as criações da

DB11 Volante vem equipado com uma capota em tecido de

Tiffany & Co., a fragrância vem dentro da desejada Blue Box,

accionamento eléctrico que leva 14 segundos a abrir, po-

a caixa que se tornou símbolo de estilo e sofisticação.

dendo ser operada remotamente com a chave e também
com o carro em movimento até 50 km/h. Disponível em

Protected, like a jewel, in a crystal flacon inspired by the Tif-

três tons – bordeaux, preto prata e cinza prata – e com re-

fany Lucida and Tiffany Yellow rings, Tiffany & Co. Eau de

vestimentos internos luxuosos, este desportivo vem equi-

Parfum is a fragrance created by Daniela Andrier. Its main

pado com um V8, dois turbos e debita 510 cv, acelerando

ingredient is iris, a symbol of strength and femininity, com-

dos 0 aos 100 km/h em 4,1 segundos.

plemented by tangerine, patchouli and musk. Just as the

LONGINES CONQUEST

refined bottle resembles a precious stone, so too the pre-

Recently unveiled, but already considered the most elegant

cious liquid, appearing as soft shades of blue as if it were

convertible from the British manufacturer, the DB11 Volan-

a diamond, illuminating the precise facets of the flacon.

te from Aston Martin is the convertible version of the DB11

Like all Tiffany & Co. creations, the fragrance comes in the

Coupé, presented in 2016 and welcomed with critical ac-

coveted ‘Blue Box’, the famed packaging that has become

claim. The DB11 Volante comes equipped with an electrically

a symbol of style and sophistication.

operated fabric hood that takes 14 seconds to open, which
can be operated remotely with the key and also while the
car is driving, at speeds of up to 50 km/h. Available in three
colours – bordeaux red, black silver and grey silver grey -

Pretendendo acentuar o espírito de conquista, a colecção

and with luxurious interior linings, this sports car comes

Conquest, apresentada pela primeira vez em 1954, é a li-

with a twin-turbo V8 engine, delivering 510 horsepower and

nha desportiva por excelência da Longines. Recentemente

accelerating from 0 to 100 km/h in 4.1 seconds.

apresentados, os novos modelos femininos têm a indicação das fases da lua e são direccionados para mulheres
desportistas mas que não dispensam a feminilidade. Em
dois tamanhos, 29,5 mm e 34 mm, estes novos modelos albergam um movimento de quartzo na sua caixa de aço inoxidável. Preto lacado, branco mate, prateado com efeitos de
raio de sol ou madrepérola adornado com diamantes são os
mostradores disponíveis. Uma bracelete em aço adiciona-lhes um toque de elegância.
Aiming to accentuate the spirit of conquest, the Conquest
collection, first presented in 1954, is the premier sports
range from Longines. Recently unveiled, the new ladies
models show the phases of the moon and are designed for
sporty women who are equally interested in femininity. In
two sizes, 29.5 mm and 34 mm, these new models contain
a quartz movement in their stainless steel case. Black lacquered, white matt, silver with sunbeam effects or mother
of pearl adorned with diamonds are the dials available. A
steel bracelet adds a touch of elegance.
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ERMENEGILDO ZEGNA
Responsável por vestir alguns dos homens mais influentes
do mundo, Ermenegildo Zegna é sinónimo do mais puro
estilo italiano. A sua longa história revela-nos sobretudo a
arte da alta alfaiataria, da exclusividade e sofisticação, mas
contempla também linhas prêt-à-porter mais ou menos
casuais e acessórios elegantes. Os botões de punho Esque
da Ermenegildo Zegna surpreendem pelos dois movimentos vintage cobertos por um vidro transparente, como se
de um relógio se tratasse. Fabricados em prata esterlina
banhada a ouro rosa e com um padrão espinha gravado
nos dois lados, Esque são o complemento perfeito para um
visual clássico.
Responsible for dressing some of the most influential men
in the world, Ermenegildo Zegna is synonymous with the

VACHERON CONSTANTIN

purest Italian style. Its long history reveals, above all else,

TOM FORD

the art of fine tailoring, exclusivity and sophistication, but

Salientando a riqueza do património técnico e estético da

it also features ready-to-wear ranges, some more casual

manufactura através de reinterpretações contemporâneas,

than others, and elegant accessories. Ermenegildo Zegna

a colecção Historiques da Vacheron Constantin apresenta

cufflinks surprise with their two vintage movements cov-

novos modelos que fazem reviver três ícones muito apre-

ered by transparent glass, as if they were a watch. Made

ciados pelos coleccionadores. Um deles é o emblemático

of rose gold plated sterling silver and with a herringbone

American 1921, inspirado num modelo original criado pela

pattern engraved on both sides, Esque make the perfect

Vacheron Constantin na década de 1920. Reinterpretado

complement to a classic look.

num diâmetro de 36,5 mm, em ouro rosa de 18 quilates, com
uma leitura diagonal, autonomia de 65 horas e alojando
um Calibre 4400 AS de carga manual de Vacheron Constantin, este icónico modelo continua a exibir as suas cre-

O estilo Tom Ford reflecte o talento da marca para criar uma

denciais vintage.

estética atemporal e elegante. Cada peça é fabricada a partir de materiais nobres e finalizada com detalhes impecá-

Highlighting the wealth of technical and aesthetic heritage

veis. Os acabamentos refinados, as cores e as influências

of the manufacturer through contemporary reinterpreta-

vintage também estão na essência da sofisticada marca.

tions, the Historiques collection from Vacheron Constan-

As linhas Tom Ford englobam roupas masculinas e fe-

tin presents new models that revive three icons highly

mininas, calçados, acessórios, perfumes e cosméticos. A

appreciated by collectors. One of them is the emblematic

elegante carteira em pele, da sua colecção de acessórios,

American 1921, inspired by an original model created by

é fabricada na Itália em couro premium mate e com o logo

Vacheron Constantin in the 1920s. Reinterpreted in a case

gravado na frente. Disponível nas cores black e dark cho-

with a diameter of 36.5 mm in 18 carat rose gold, with di-

colate, possui oito compartimentos para cartões e um

agonal reading, autonomy of 65 hours and housing a

compartimento para notas.

Vacheron Constantin manual winding 4400 AS Calibre, this
iconic model still displays its vintage credentials.

The Tom Ford style reflects the brand’s talent for creating a
timeless and elegant aesthetic. Each piece is manufactured
from premium materials and finished with impeccable detailing. Refined finishes, colours and vintage influences are
also essential to the sophisticated brand. Tom Ford ranges
include men’s and women’s clothing, footwear, accessories, perfumes and cosmetics. The elegant leather wallet,
from its accessories collection, is made in Italy in matt
premium leather and with the logo engraved on the front.
Available in black and dark chocolate colours, it has eight
compartments for cards and one compartment for notes.
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DOLCE & GABANNA

MONTEGRAPPA

A nova campanha do The One For Men tem como embaiPara celebrar o símbolo da paz e todo o seu significado, a

To celebrate the symbol of peace and all of its meaning,

xador o actor britânico Kit Harington, que se junta, assim, à

Montegrappa criou uma edição limitada a 1958 unidades

Montegrappa has created an edition limited to 1958 units

família Dolce & Gabanna. Filmado por Matteo Garrone em

(nos formatos de caneta, rollerball e caneta esferográfi-

(in fountain pen, roller ball and ballpoint formats), in a di-

Nápoles, o filme da campanha capta na perfeição a perso-

ca), exactamente o ano em que o símbolo foi estabeleci-

rect reference to the year in which the symbol was estab-

nalidade carismática do actor que, tal como a essência, é

do como universal. A caneta-tinteiro é alimentada por um

lished as universal. The fountain pen is fed by a cartridge

ultra moderno ainda que clássico. The One For Men, lança-

cartucho e um conversor, e a ponta é feita em ouro de 18

and a converter, and the nib is made of 18-carat gold,

do em 2008 e criado por Olivier Polge, oferece um acorde

quilates, adornada com a pomba da paz. A Montegrappa

adorned with the dove of peace. Montegrappa applied the

de madeira e tabaco oriental, com uma mistura vibrante de

aplicou o símbolo no topo da tampa e no clipe, caracteriza-

symbol to the top of the lid and to the clip, characterised by

especiarias e ervas, um concentrado de elegância e sofis-

do por um preenchimento de esmalte em azul celeste. Ao

an enamel and sky blue filling. Around the top two children

ticação. A linha The One for Men também inclui o The One

redor do topo, duas crianças dão as mãos em nome da paz.

hold hands in the name of peace. The body of the pen is

Royal Night, um aroma que explora o mundo das especia-

O corpo da caneta está gravado com a palavra «paz» em 12

engraved with the word «peace» in 12 different languages.

rias e do âmbar oriental.

línguas diferentes.
The new campaign for The One For Men has British actor
Kit Harington as its as ambassador, who thus joins the
Dolce & Gabanna family. Filmed by Matteo Garrone in Naples, the film for the campaign perfectly captures the charismatic personality of the actor who, like the fragrance, is
ultra modern yet classic. The One For Men, launched in
2008 and created by Olivier Polge, features an oriental
wood and tobacco combination with a vibrant blend of
spices and herbs, concentrating elegance and sophistication. The One for Men range also includes The One
Royal Night, a scent that explores the world of spices and

CHRISTIAN LOUBOUTIN
Tendo criado a marca de nome próprio no início dos anos

Having created the brand bearing his own name in the

90, o designer de calçado francês Christian Louboutin al-

early 1990s, French footwear designer Christian Louboutin

cançou um patamar de luxo e de inovação. Usando ma-

has reached a high level of luxury and innovation. Using

teriais luxuosos, cores ricas e contrastantes e detalhes

luxurious materials, rich, contrasting colours and intricate

intrincados, Christian Louboutin responde com opulência

details, Christian Louboutin responds with opulence and

e sofisticação às solicitações da moda. Se alguns mode-

sophistication to the demands made by fashion. If some

los são notoriamente singulares pelo seu design arrojado,

models are notoriously unique for their bold design, others

outros são mais sóbrios, direccionados para clientes mais

are simpler, aimed at more classic customers. Platterissimo

clássicos. Platterissimo é um modelo masculino clássico,

is a classic men’s model, manufactured with the finest Ital-

fabricado com o melhor couro italiano. Na cor Havana e

ian leather. In the Havana colour and with its unmistak-

com a sua inconfundível sola vermelha, é um modelo usá-

able red sole, this model can been worn any season.

vel em todas as estações.
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oriental amber.

PUB

LOJA DAS MEIAS
Com mais de 120 anos e com espaços em Portugal e Mo-

Established over 120 years ago and with outlets in Por-

çambique, a Loja das Meias continua a ser uma referência

tugal and Mozambique, Loja das Meias continues to be a

no mundo da moda de luxo. Em Portugal, os seus quatro

benchmark in the world of luxury fashion. In Portugal, its

estabelecimentos – duas Fashion Stores em Lisboa (Amo-

four establishments - two Fashion Stores in Lisbon (Amo-

reiras e Av. da Liberdade), uma em Cascais e o StockOff da

reiras and Avenida da Liberdade), one in Cascais and the

Rua Castilho – aliam ao requinte a sofisticação das melho-

StockOff on Rua Castilho – combine the refinement and

res marcas, tais como Christian Dior, Celine, Lanvin, Mi-

sophistication of the best brands, such as Christian Dior,

chael Kors, Ermanno Scervino, Sonia Rykiel, Emilio Pucci,

Celine, Lanvin, Michael Kors, Ermanno Scervino, Sonia

Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Escada, Boss

Rykiel, Emilio Pucci, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Marc

entre outras. Além das últimas tendências de pronto-a-

Jacobs, Escada and Boss, among others. In addition to the

-vestir e acessórios, a Loja das Meias disponibiliza servi-

latest trends in ready-to-wear and accessories, Loja das

ços personalizados de costura e alfaiataria por medida. A

Meias offers bespoke couture and tailoring services. The

perfumaria e cosmética exclusivas têm igualmente me-

area of exclusive perfumery and cosmetics has enjoyed

recido a melhor atenção, ou não contemplassem a oferta

equal and worthy attention, meaning that it contains pres-

de marcas tão prestigiadas como Estée Lauder, Shiseido,

tigious brands such as Estée Lauder, Shiseido, La Prairie,
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La Prairie, Dior e La Mer. A recente loja da Av. da Liberdade,

Dior and La Mer. The recently-opened, modern, exclusive,

moderna, exclusiva e com um serviço premium, veio dar

premium-service Avenida da Liberdade store meets the

resposta a um público internacional e nacional que elege

needs of an international and national clientele that choo-

esta luxuosa avenida para as suas compras. Mas mais re-

se this high-end avenue to go shopping. But even more re-

cente ainda é a aposta na página de vendas online - www.

cent is the investment made in online shopping, through

lojadasmeias.com -, atingindo assim um público mais

www.lojadasmeias.com, thus reaching a wider audience

vasto e funcionando, igualmente, como uma montra das

and enabling them to showcase collections to be found in

colecções existentes nas lojas físicas. Este é mais um pas-

the physical stores. This is another step on the quest for

so na demanda da qualidade e da inovação.

quality and innovation.

LUXURY

STYLE

AMANZOE VILLAS
Classicismo e modernidade
Classic yet modern
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Amanzoe Villas é uma colecção de residências do reno-

Amanzoe Villas is a collection of residences by the re-

Esta arquitectura e decoração estão presentes, não só nas

and decorative style is present not only in the 38 private

mado Grupo Aman. Implantadas numa colina, possuem

nowned Aman Group. Stood on a hill, they boast a lumi-

38 villas privadas, nos seus terraços, mas também no Hotel

villas and on their terraces, but also in the hotel that is part

um design luminoso, que se destaca na ondulante paisa-

nous design, causing them to stand out in the rolling land-

que faz parte do resort.

of the resort.

gem. Com o traço de Ed Tuttle e a sua meticulosa atenção

scape. Through Ed Tuttle’s hand and his meticulous atten-

O acesso a cada villa é feito através de um pátio privado.

Access to each villa is made via a private courtyard. The

ao detalhe, a arquitectura bebe influência nas construções

tion to detail, their architecture takes its influence from the

O telhado plano e as colunas ecoam o estilo do passado,

flat roof and columns echo the style of the past, while the

da Grécia antiga, no entanto a modernidade e a mais alta

buildings of ancient Greece, while not forgetting modernity

enquanto o mobiliário interior e exterior exibem uma so-

interior and exterior furnishings reveal an elegant sim-

tecnologia não foram esquecidas.

and the latest technology.

briedade elegante. Os quartos, com ambientes imponentes

plicity. The bedrooms, with impressive settings in light-co-

Porto Heli, on the Peloponnese coast, is a sunny, cos-

em mármore de cores claras, a sala e as casas de banho vi-

loured marble, the living room and the bathrooms, face the

mopolitan Greek town, not

ram-se para o terraço, que é protegido por uma pérgula. Lá

terrace, which is protected by a pergola. Outside, an infinity

dissimilar to the South of

fora, uma piscina infinita em mármore verde-escuro abre-

pool in dark green marble opens onto the waters of the Ae-

France, overflowing with

-se para as águas do mar Egeu que se espraia no horizonte.

gean Sea, fanning out towards the distant horizon.

Porto Heli, na costa do Peloponeso, é uma cosmopolita e ensolarada cidade da
Grécia, comparável ao Sul de
França e repleta de belezas
naturais. Praias que formam
paisagens de tirar o fôlego,
marinas e vida nocturna
movimentada servem de
cenário a alguns dos melhores resorts e villas da Grécia.

O arquitecto Ed Tuttle combinou com
sucesso a tradição com os valores
e aspirações da actualidade. \\
Architect Ed Tuttle has successfully
combined tradition with today’s
values and aspirations.

natural

beauty.

Beaches

that produce breathtaking
landscapes, marinas and
bustling nightlife set the
scene for some of Greece’s
finest resorts and villas.

Foi no coração de exten-

2012 marked the arrival

sos olivais, no cimo de uma colina – proporcionando vistas

of Amanzoe, a luxurious resort of the Aman Group, in the

de tirar o fôlego –, que nasceu em 2012 o Amanzoe, um lu-

heart of extensive olive groves, with its hilltop vantage

xuoso resort do Grupo Aman.

point ensuring stunning views.

As villas, nascidas de um projecto do arquitecto Ed

The villas, designed by architect Ed Tuttle, to a brief that

Tuttle, que combinou com sucesso a tradição com os va-

successfully combines tradition with today’s values and

lores e aspirações da actualidade, mantêm as principais

aspirations, maintain the main characteristics of ancient

características da arquitectura antiga, como as colunatas,

architecture, such as colonnades, pediments, wooden

frontões, vigas de madeira, pedra branca e mármore, e

beams, white stone and marble, and include comfortable,

incluem mobiliário confortável, sóbrio e contemporâneo.

simple and contemporary furnishings. This architectural
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LUXURY

STYLE

RANGE ROVER SPORT
Mais requinte e tecnologia
More refinement and technology

Com uma carroçaria monobloco mais leve, robusta e

With a lighter, sturdier and more sustainable mono-

sustentável, suportando, no entanto, os mesmos impactos

coque chassis, while nevertheless able to withstand the

fora de estrada que todos os veículos Land Rover, o novo

same off-road impacts as all Land Rover vehicles, the new

restyling do Range Rover Sport não lhe conferiu grandes

Range Rover Sport restyling has done little to change the

transformações no exterior. Uma grade mais afilada, no-

exterior looks. A more tapered grille, new LED headlamps,

vos faróis em LED, pára-choques dianteiro com renovadas

front bumper with revamped air intakes, redesigned rear

entradas de ar, pára-choques traseiros redesenhados, um

bumpers, a new roof spoiler and more options for 21 and 22

novo spoiler de tecto e mais opções de jantes de liga leve

inch alloy wheels are the most noticeable changes.

de 21 e 22 polegadas são as alterações mais notórias.

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©LAND ROVER
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Já no interior, o Range Rover Sport vestiu-se de mais re-

In the interior however, the Range Rover Sport reveals

quinte e tecnologia. Agora apresenta dois ecrãs táteis de

more refinement and technology. It now features two 10-

10 polegadas que fazem parte do sistema de infotainment

inch touch screens that are part of the infotainment Touch

Touch Pro Duo. O ecrã inferior é usado para comandar dife-

Pro Duo system. The lower screen is used to control differ-

rentes sistemas, como a climatização, mas somam-se um

ent systems such as climate control, with a new 12-inch

novo quadro de instrumentos digital de 12 polegadas e um

digital instrument panel and a new 10-inch HUD (Head-

novo HUD (Head-Up Display) a cores de 10 polegadas.
Outro pormenor bastante
curioso é o facto de se poder
operar o tejadilho solar eléctrico mediante gestos.
Os designers da Land
Rover aproveitaram para
introduzir novos temas de
estofos

e

acabamentos

para o interior. Também há

Up Display) in colour added.

Os designers da Land Rover
aproveitaram para introduzir novos
temas de estofos e acabamentos
para o interior. \\ The Land Rover
designers took the opportunity to
introduce new upholstery themes
and finishes in the interior.

Another fascinating detail
is the fact that you can operate the electric sun roof
through gestures.
The Land Rover designers took the opportunity to
introduce new upholstery
themes and finishes in the
interior. 10-colour ambient
lighting, as well as the Na-

uma iluminação ambiental disponível em dez cores, além

noe air ionisation system, which ensures a pleasant and

do sistema de ionização do ar Nanoe, que garante uma

comfortable atmosphere, is also available. There are also

atmosfera agradável e confortável. Os sistemas de as-

driver assistance systems and InControl features.

sistência à condução e características InControl também
estão presentes.
Em termos mecânicos, e antes da chegada do novo
Range Rover Sport P400e – a versão híbrida plug-in –, este
modelo é disponibilizado com os motores diesel Ingenium
de quatro cilindros V6 e V8 e motores diesel V6 e V8.
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In terms of mechanics, and before the arrival of the new
Range Rover Sport P400e - the plug-in hybrid version -,
this model is available with Ingenium four-cylinder V6 and
V8 diesel engines and V6 and V8 diesel engines.

LUXURY

STYLE

YACHT ZEN
Espaço inteligente
Smart space

Resultado de uma estreita cooperação de dois parceiros

The result of close cooperation between two long-time

de longa data – Sinot Exclusive Yacht Design e Feadship

partners - Sinot Exclusive Yacht Design and Feadship

Royal Dutch Shipyards – o Yacht Zen foi idealizado de-

Royal Dutch Shipyards – the Yacht Zen was dreamed up

pois de observada a forma como os proprietários usavam

after observing how the owners used the various parts of

as várias áreas das embarcações. O veredicto foi unâni-

their boats. The verdict was unanimous: there was a de-

me: havia o desejo de maior eficiência dos espaços, uma

sire for more efficiency and less unnecessary space, giv-

vez que algumas áreas raramente eram usadas. A revela-

en that some areas were rarely used. The revelation led to

ção levou a que se construísse um iate de 80 metros que

the construction of an 80-metre yacht concentrating all

concentrasse todos os espaços em apenas dois decks: um

the spaces onto just two decks: one welcomes guests with

recebe os convidados com espreguiçadeiras, sofás semi-

deck chairs, semicircular sofas and divans, while the oth-

circulares e divãs, enquanto o outro abriga uma piscina

er houses an eight-metre-long pool, shimmering against

de oito metros de comprimento que brilha contra o azul

the uninterrupted blue of the sky, although the hot tub on

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS

Villas&Golfe \\ 133

ininterrupto do céu, ainda que a banheira de hidromassa-

the foredeck may prove to be the most popular spot when

gem nas proximidades possa revelar-se o ponto mais po-

night falls. The spacious balconies on either side of the

pular quando a noite cai. As varandas expansíveis de cada

yacht provide private retreats, with breathtaking views of

lado do iate proporcionam retiros privados com vistas des-

the sea.

lumbrantes sobre o mar.

With dark wood, an abundance of glass, silk rugs and soft

Com madeira escura, abundância de vidro, tapetes de

fabrics, the décor is modern, elegant and inviting. An on-

seda e tecidos macios, a decoração é moderna, elegante e

board home cinema, a formal dining room, a spa and a gym

convidativa. Um cinema a bordo, uma sala de jantar formal,

offer more comfort and convenience. Able to accommo-

um spa e um ginásio oferecem mais conforto e conveniên-

date up to 12 guests and 21 crew members, the Yatch Zen

cia. Capaz de acomodar até 12 convidados e 21 membros

can sail at speeds of up to 18 knots.

da tripulação, o Yacht Zen pode navegar a velocidades de
até 18 nós.
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LUXURY

STYLE

RIVA PRIVATE DECK
Sob o sol do Mediterrâneo
Under the Mediterranean sun
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©RIVA

Numa colaboração sem precedentes, a Ekka Yachts –

In an unprecedented collaboration, Ekka Yachts – deal-

A inauguração oficinal do Riva Private Deck, que acon-

The opening ceremony of the Riva Private Deck, which

concessionária das marcas Ferretti Yachts, Riva Pershing,

ership for brands Ferretti Yachts, Riva Pershing, Itama and

teceu em Junho passado, recebeu mais de 200 convidados

took place in June, welcomed more than 200 guests from

Itama e Mochi Craft, na Grécia – e o Grupo Ferretti criaram

Mochi Craft, in Greece - and Ferretti Group have created an

de todo o mundo que foram brindados com uma noite ver-

around the world, who were treated to a truly special eve-

um centro de elite para proprietários de iates no Mar Egeu,

elite hub for yacht owners in the Aegean Sea, more spe-

dadeiramente especial, com cocktails personalizados, ca-

ning with customised cocktails, exquisite canapés and an

mais concretamente em Nammos, Mykonos, na praia de

cifically at Nammos, Mykonos, on Psarou Beach. The Riva

napés requintados e um bar de ostra montado na praia. Na

oyster bar on the beach. As the night drew near, more than

Psarou. O Riva Private Deck, um espaço exclusivo, loca-

Private Deck, an exclusive space located within Cabanas

paisagem, e à medida que a noite se avizinhava, mais de

20 yachts from all over the Mediterranean, representing

lizado no Cabanas Concept, possui espaço de escritórios,

Concept, features office space, a lounge and a bar, just a

20 iates de todo o Mediterrâneo, que representam as mar-

the brands Ferretti Yachts, Pershing, Riva and Custom Line,

um lounge e um bar, a poucos passos da doca de Nammos

few steps away from the Nammos dock and perfectly shel-

cas Ferretti Yachts, Pershing, Riva e Custom Line, foram

were moored in front of the beach, enhancing the Myko-

e perfeitamente abrigado do Meltemi (vento norte).

tered from the Meltemi north wind.

amarrados em frente à praia, aprimorando o pôr-do-sol de

nos sunset and the reflections in the crystal clear waters.
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Mykonos e os reflexos nas águas cristalinas. A equipa resi-

The Riva Private Deck resident team offers customers a

dente do Riva Private Deck está disponível para oferecer aos

wide range of services, including sales of new and used

clientes uma ampla variedade de serviços, incluindo vendas

yachts, official Riva Boutique accessories, technical sup-

de iates novos e usados, acessórios oficiais Riva Boutique,

port and crewed charter motor-yachts.

suporte técnico e aluguer de iates com tripulação.

Visitors to the Riva Private Deck will also have the op-

Os visitantes do Riva Private Deck terão também a opor-

portunity to enjoy the true Mykonos experience, either

tunidade de desfrutar da verdadeira experiência de Myko-

through the adjacent exclusive cabanas with private out-

nos, seja através das cabanas exclusivas adjacentes com

door Jacuzzi, or by enjoying dinner at the world-famous

jacuzzi privado ao ar livre, ou de um jantar no mundial-

‘Nammos Restaurant by the Sea’.

mente conhecido Nammos Restaurant by the Sea.
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\\EM VOGA

NEVADA BOB’S GOLF ALMANCIL
Depois de um incêndio que a destruiu, a loja Nevada Bob’s

Following a devastating fire, Nevada Bob’s Golf store, in

Golf, em Almancil, Algarve, reabriu, implantando-se agora

Almancil, the Algarve, has now reopened on the E.N. 125,

em 540 m2 distribuídos por dois pisos, na E.N. 125 - Cru-

close to the ‘4 Estradas’ roundabout. Developing over two

zamento das 4 Estradas. O arquitecto manteve a mesma

floors and 540 sqm, the building has retained its façade,

fachada do edifício anterior, no entanto conferiu aos in-

but inside the architect has ensured a more modern de-

teriores um design mais moderno, sendo que uma das

sign, adding a practice area equipped with new technolo-

novidades é um espaço de prática equipada com novas

gies (‘trackman’ system), where a professional is always on

tecnologias (sistema trackman), onde há um profissional

hand for customers. Indeed, this new space, still headed by

sempre à disposição dos clientes. Aliás, este novo espaço,

Rui Guerreiro, now has two fulltime golf pros: Sebastião Gil

que continua a ter Rui Guerreiro como responsável, conta

and Ilídio Costa.

agora com dois profissionais a tempo inteiro: Sebastião Gil

A putting training area can still be found, alongside a vast

e Ilídio Costa.

array of irons, with the store stocking products to serve all

Mantém-se uma área para treino de putt com uma infini-

three market segments. Nevada Bob’s has also entered

dade de ferros à escolha, uma vez que a marca apresenta

into a partnership with the Dom Pedro Golf Group, repre-

materiais para os três segmentos de mercado. A Nevada

sented by the installation of a modern academy at Millen-

Bob’s encetou também uma parceria com o Grupo Dom

nium golf course, equipped with computerised ‘trackman’

Pedro Golfe, materializando-se na instalação de uma mo-

system, with professionals on hand, joined by the main

derna academia no Millennium, apetrechada com sistema

golf brands.

computorizado trackman, com profissionais sempre disponíveis e com as principais marcas de golfe.

GRANDE FINAL DO CIRCUITO GOLF DAYS
GRAND FINAL OF THE GOLF DAYS CIRCUIT
Para além de ser uma das mais prestigiadas marcas de

In addition to being one of the most prestigious golf retail

comércio de golfe a nível mundial, a Nevada Bob’s Golf é

brands in the world, Nevada Bob’s Golf also organises the

também a organizadora do Circuito Golf Days, que visa pro-

‘Golf Days’ circuit, the aim of which is to promote the sport,

mover a modalidade, o convívio e a solidariedade, uma vez

socialising and charity, given that €5 of the registration fee

que 5€ do valor da inscrição de cada jogador reverte a favor

for each player goes to the Refúgio Aboim Ascensão chil-

do Refúgio Aboim Ascensão.

dren’s home.

A final de 2017, levada a cabo no dia 15 de Outubro, no per-

The 2017 final, held on October 15 at Oitavos Dunes Natural

curso do Oitavos Dunes Natural Links, em Cascais, e patro-

Links, in Cascais, and sponsored by Halcon Viagens and

cinada pela Halcon Viagens e pela MSC Cruzeiros, contou

by MSC Cruises, involved 57 players, qualifiers from sev-

com 57 jogadores apurados nos sete torneios anteriores,

en previous tournaments, who enjoyed a challenging and

que desfrutaram de um torneiro desafiante e de um agra-

sunny day of play.

dável dia de sol.

Victory was in the feminine, as, with 37 points gross, Sofia

A vitória foi feminina, já que, com 37 pontos Gross, Sofia

Barroso Sá, from Quinta do Peru, was the overall winner of

Barroso Sá, da Quinta do Peru, foi a grande vencedora do

the tournament and, consequently, of the circuit, leaving

torneio e, consequentemente, do circuito, deixando o se-

second-placed Ricardo Costa, from Vilamoura Golf Club,

gundo classificado, Ricardo Costa, do Clube de Golfe de Vi-

trailing by 4 points.

lamoura, a 4 pontos.

The lunch/prize giving ceremony took place on board the

O almoço/cerimónia de entrega de prémios aconte-

MSC Magnifica cruise ship, which was moored in Lisbon,

ceu a bordo do navio MSC Magnifica que esteve atraca-

where there was also a prize draw for a Mediterranean

do em Lisboa, onde foi também sorteado um cruzeiro ao

cruise for two people.

Mediterrâneo para duas pessoas
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IANINA KHMELIK

CONVIDADOS \\ INVITED

FESTA SURPRESA

FAMILIARES \\ FAMILY

ELSA COSTA, PAULO MORAIS

SÉRGIO RODRIGUES, MARIA JOÃO

DOMINGOS FREITAS, BERTA

JOÃO SOARES, RITA SOARES

MARIA FERNANDA TEIXEIRA, HERNÂNI TEIXEIRA

Os 50 anos do fundador da Villas&Golfe
Villas&Golfe founder turns 50
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

Shhhhh! Surpresa! Pronunciaram todos assim que o ani-

Shhhhh! Surprise! Everyone shouted as soon as the birth-

versariante entrou na sala. Paulo Martins, fundador da re-

day boy entered the room. Paulo Martins, founder of Vil-

vista Villas&Golfe, fez 50 anos. Ip, Ip, Urra! Quisemos mar-

las&Golfe magazine, has turned 50. Hip, hip, hooray! We

car o seu dia, no passado mês de Outubro. E marcámos!

wanted to mark his special day last October. And boy, did

Preparar uma festa de aniversário surpresa para alguém é

we mark it!

sempre um desafio. E esta não foi excepção. Desafiante?!

Organising a surprise birthday party for someone is always

Muito. Quisemos sê-lo tanto quanto o é Paulo Martins nos

a challenge. And this was no exception. Challenging?! Too

seus projectos de vida. Se ele sabe guardar segredos, nós

right it was! We wanted it to be as much as Paulo Martins

também sabemos. Se ele sabe impressionar, nós também.

is in his life projects. If he’s good at keeping secrets, then so

Se ele consegue ser diferenciador, nós também consegui-

are we. If he’s good at impressing people, then so are we. If

mos. Por isso, reunimos os familiares e os amigos e todos

he’s good at standing out from the crowd, then so are we.

guardámos segredo, para que, no final, ele fosse surpreen-

To this end we brought family and friends together and we

dido. Tal como a sua personalidade discreta, também o

all kept it a secret to ensure his surprise in the final reveal.

procuramos ser na hora de planear a festa. E apostámos

Just like his discreet personality, we too strived for discre-

na simplicidade, dando-lhe, claro, um toque de glamour.

tion when planning the party. And we focused on making

Cada detalhe foi pensado ao pormenor: as vistas do hotel

it simple, while of course adding a touch of glamour. Every

Yeatman, em Vila Nova de Gaia, foram o pano de fundo e o

detail was carefully planned: the views from the Yeatman

lugar de eleição para celebrarmos a data. O toque suave da

Hotel in Vila Nova de Gaia provided the backdrop and the
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SÉRGIO MARTINS, ANA SOFIA MONTEIRO, MARIA CRUZ, ELISABETE ALVES

PAULO MARTINS, PEDRO MARTINS

MÉLISSA SAMPAIO, EDUARDO SILVA

EDUARDA SILVA, HUGO SILVA

ANA SOFIA MONTEIRO, FILIPE DIOGO

PAULO MARTINS, FILOMENA ABREU
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ELISABETE ALVES, CARLOS CAMPOS

violinista Ianina Khmelik deu as boas-vindas e conferiu o

select venue to celebrate the date. The soft sounds of vio-

ambiente perfeito, no momento da chegada do aniversa-

linist Ianina Khmelik welcomed and provided the perfect

riante e durante o jantar.

atmosphere, when the birthday boy made his entrance

Já a caminho do fim voltámos a surpreender Paulo Martins.

and during dinner.

Desta vez, com um vídeo, recheado com fotos da sua vida,

When things were wrapping up, we managed to surprise

que iam sendo intercaladas com mensagens de apreço dos

Paulo Martins again. This time, with a video, packed with

vários convidados presentes, e também daqueles que não

photos of his life, interspersed with messages of appreci-

puderam estar na festa, mas fizeram questão de deixar

ation from the various guests present, and also from those

algumas palavras. Cantaram-se os parabéns. Depois, foi

who were unable to attend the party, but who insisted on

a hora de abrir os presentes. Alguns dos convidados qui-

saying a few words. We all sang him Happy Birthday! Then

seram contribuir para a prenda – um relógio que ajudou a

it was time to open the presents. Some of the guests want-

marcar no tempo a festa do fundador da revista. E, de facto,

ed to contribute to the gift – a watch to help mark the mag-

o aniversário de Paulo Martins ficará marcado no tempo e

azine founder’s party in time. And, in fact, Paulo Martins’

na memória de todos. No tempo cronológico e no tempo

birthday will be set in time and in everyone’s memory. In

espiritual, não tivesse ele recebido uma garrafa de Vinho

chronological time and in spiritual time, seeing as he was

do Porto, com 50 anos, personalizada e rotulada com al-

also given a 50-year-old bottle of port, personalized and

guns dos adjectivos que caracterizam Paulo Martins. Pre-

labelled with some of the adjectives that best describe

sentes que ficam para a história da sua vida. E vida... é coisa

Paulo Martins. Gifts that stand for the story of his life. And

que não faltará ao Paulo Martins! Esse é o desejo de todos

life... is something that Paulo Martins will have plenty of!

os que fizeram parte deste momento.

This is the wish of all who were part of this moment.

Muitas Felicidades!

Our very best wishes!

MARIA OLIVEIRA, MARIA CRUZ
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PREMIUM SPORTS

ROYAL LYTHAM & ST.
ANNES GOLF CLUB
Um poço de história
A wealth of history

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © DIREITOS RESERVADOS
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Palco de vários torneios internacionais, como o Open

Stage for several international tournaments, such as The

Championship e o Walker Cup, o Royal Lytham & St Annes

Open Championship and The Walker Cup, Royal Lytham &

Golf Club, fundado em 1886, é um poço de história. Já lá vão

St Annes Golf Club, founded in 1886, is a wealth of history.

mais de 130 anos a receber os melhores profissionais de

For more than 130 years it has been welcoming the best

golfe do mundo, neste campo que, para muitos praticantes

professional golfers in the world, to play a course, which,

da modalidade, é um paraíso golfístico.

for many players of this sport, is a golfing paradise.

Anfitrião de onze Open Championships, dois Ryder Cups

Host to eleven Open Championships, two Ryder Cups

e alguns campeonatos abertos para mulheres e idosos, o

and a few Women’s and Seniors Open Championships, the

layout do Royal Lytham & St Annes permaneceu fiel ao

layout of Royal Lytham & St Annes has remained true to

original, criado por George Lowe – primeiro profissional do

the original created by George Lowe - the club’s first pro-

clube há mais de um século. Mais tarde, em 1919, o dese-

fessional, more than a century ago. Later, in 1919, designer

nhista Harry Colt deu-lhe um toque mais modernizado,

Harry Colt made some improvements, repositioning some

nos greens e nos tees, não fugindo às origens, e adicionou

greens and tees, retaining the feel of the original, while

inúmeros bunkers, aumentando também o percurso.

adding numerous bunkers and lengthening the course.

O campo, de 18 buracos, é detentor de um charme pró-

The 18-hole links course has a charm all of its own and,

prio e, apesar de se situar longe do mar, a brisa que che-

despite being away from the sea, it is still close enough

ga tem um efeito nostálgico em quem se encontra a jogar.

for the sea breeze to effect on your game. As Ryder Cup

Como dizia o Capitão Mark James, da Ryder Cup, «é uma

captain Mark James put it, «It was a perfect combination

combinação perfeita entre a largura dos fairways, o com-

of width of fairways, length of rough and pace and quality

primento áspero, o ritmo e a qualidade dos greens». É co-

of greens». It is known as a course on which it is difficult

nhecido como sendo um campo difícil de se conseguir uma

to get a good score, not least because of its 206 bunkers

boa pontuação, muito por causa dos seus 206 bunkers, ao

throughout the layout, peppering the fairways and sur-

longo do percurso, que salpicam os fairways e cercam os

rounding the greens. But, while playing at Lytham, you

greens. Mas, enquanto joga no Lytham, aproveite também

can also use the occasion to relax in the cosy atmosphere

para descansar na atmosfera acolhedora do Dormy House

of Dormy House, which boasts 16 single rooms. Because,

– dispõe de 16 quartos individuais. Porque, quando se entra

when you walk out onto the course, the sensation of his-

no campo, a sensação de história é abrangente, e, por isso,

tory is all-encompassing and, as such, it’s great to stay to

fique para explorá-la. Neste campo, tudo indica que a taca-

explore it. On this course, everything points towards keep-

da deve ser pensada e assertiva. Assim, para jogar, basta

ing your shots thought-out and assertive. So, to play, just

aparecer às 08h00, todos os dias, e... bom treino!

show up at 8:00 a.m., every day, and... keep practising!
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ANANTARA VILAMOURA,
O SEU REFÚGIO NO ALGARVE.
Irá encontrar o Anantara numa localização deslumbrante, onde o ambiente sofisticado e acolhedor dos
quartos, envoltos pelos fantásticos jardins e piscinas, é brindado pela maravilhosa vista do campo de golfe
Victoria, ou seja, o refúgio perfeito para os mais altos padrões.
A pensar nos momentos em família e de forma a ter uma experiência verdadeiramente relaxante para os
pais e inesquecível para os mais pequenos, o Anantara desenvolveu uma parceria com a Worldwide Kids.
Adventurers Crèche e Kids Club foram concebidos para praticar atividades artísticas, aulas de culinária,
cinema ao ar livre, safaris e muito mais, permitindo aos pais aproveitar algum tempo a sós.
Os adolescentes poderão descontrair no The Hub, participar em clínicas de golfe e experimentar as
academias de futebol, ténis e dança.
Aqui não sente o tempo passar. O jardim iluminado pelos raios de sol, a piscina aquecida, brindada por
frondosas palmeiras, convidam os hóspedes a um belo mergulho ou apenas a aproveitar o momento.
Se preferir, inicie o dia a cuidar do seu corpo e mente rodeado pela natureza, desfrutando das aulas de yoga
ou as diferentes massagens dedicadas ao relaxamento e regeneração, patentes no Spa Anantara.
Experiências gastronómicas idealizadas pelo nosso Chef Executivo Bruno Viegas podem ser testadas no Emo
e Ria, restaurantes que prestam homenagem a tudo o que Algarve tem de mais genuíno, acompanhado por
uma equipa que o fará sentir a reconhecida simpatia da população local e a magia de viver ao ritmo Algarvio.
Respira-se serenidade neste resort, em que os elementos tradicionais do Algarve se fundem com um sublime
toque tailandês, fazendo do Anantara Vilamoura uma oferta sem igual no nosso País.
Bem-vindo ao seu refúgio no Algarve!
Reserve já a sua noite de Natal e a entrada em grande em 2018!
Para mais informações por favor contacte vilamoura@anantara.com ou 289 317 000.

LIFE IS A JOURNEY. Visite vilamoura.anantara.com

CAMBODJA • INDONÉSIA • MALDIVAS • MOÇAMBIQUE • TAILÂNDIA • QATAR • EMIRADOS ÁRABES UNIDOS • VIETNAME • ZÂMBIA • PORTUGAL
PRÓXIMAS ABERTURAS: CHINA • TUNÍSIA
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CASCAIS: Boutique dos Relógios Plus · LISBOA:
Boutique dos Relógios Plus - Machado Joalheiro Ourivesaria Camanga · PORTO: Boutique dos Relógios
Plus - Machado Joalheiro - Marcolino Relojoeiro.
Tel. +351 21 816 62 01
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