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CLARINS.COM

NOVO

Total Eye Lift  
Contorno dos olhos com efeito lift . 
Alisa as rugas. Redensifi ca a pele.

TOP CHRONO!1

 
Contorno dos olhos com 
efeito lift visível em 60"2

A MAIS-VALIA CLARINS
Uma fórmula enriquecida

 com 8 extratos de plantas,
 incluindo o duo exclusivo de

 extrato de harungana bio para
 o efeito lift-redensifi cante e a

 cera de acácia com propriedades
 tensoras e alisadoras.

O CUIDADO EXPERT
DO OLHAR 
94% DE ORIGEM 
NATURAL.
Os Laboratórios Clarins 
inovam com este concentrado 
de 8 extratos de plantas, 
efi cácia e sensorialidade. 
Em apenas 60’’2, o contorno 
dos olhos benefi cia 
visivelmente de um efeito lift 
e torna-se imediatamente 
mais liso. Dia após dia, 
a pele fi ca redensifi cada, 
mais fi rme e o olhar repousado.

1. Desempenho a alta velocidade.�2.Para 80% das mulheres. Teste de satisfação – 110 mulheres – 60 segundos após a 1ª aplicação.

Carmen Jordá
PILOTO CORRIDAS

      No meu olhar não há 
sinais de envelhecimento. 
Apenas o desejo de vencer.”

“
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www.espiralrelojoaria.com
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BOUTIQUES 
LUANDA Shopping Fortaleza e Shoprite Viana
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geral@espiralrelojoaria.com

10  anos 
das melhores marcas para si.
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Calças de algodão Valentino na Fashion Clinic 
Colar Eugénio Campos 

F is for...
Feeling Summer

Quando éramos pequenos, sonhávamos com 
férias junto ao mar e em viver várias aventuras. 
Hoje, pareceu‑me bem revisitar essa atmosfera 
de dias passados entre o campo e a praia, com 
amigos e família, porque é disto, afinal, que se 
fazem e cimentam as boas recordações. Dos 
momentos passados em convívio com os que 
mais amamos. E esta edição propõe‑nos redes‑
cobrir (ou, quem sabe, para alguns, descobrir) 
um Portugal de belas paisagens campestres, de 
florestas verdejantes, de rios e de mar. Se, para 
muitos, fica vedado ou difícil viajar além‑frontei‑
ras, está na altura de observar o lado positivo da 
vida e partir à aventura cá dentro, no continente 
e nas ilhas, onde existe tanto para usufruir.
Sugerimos, como tal, férias e dias tranqui‑
los com propostas de itinerários pelas ilhas 
portuguesas, mas também pelas ilhas (lindas!) 
de águas cristalinas no Algarve, as da Ria 
Formosa, que em nada ficam a perder quando 
comparadas com alguns destinos de verão 
internacionais. Para passear, propomos conhe‑
cer os novos modelos de carros descapotáveis.  

Fazer‑se à estrada de capota recolhida é um 
passeio inesquecível, divertido e, acima de 
qualquer outra coisa, libertador.
Mas há muito mais para ler nesta edição. 
Fique a conhecer melhor Ruben Rua, modelo, 
ator e apresentador que nasceu no Porto, 
vive em Lisboa e quase todos os anos visita o 
Algarve. Aquele que já foi considerado (duas 
vezes) «o homem mais sexy de Portugal» 
confessa‑se realizado, mas quer abraçar um 
novo projeto televisivo.
E porque o verão está em pleno, as nossas 
propostas em matéria de beleza estendem‑se 
aos cosméticos solares, por isso a minha esco‑
lha aponta na direção das novidades das marcas 
que apostam em proteção máxima, com alta 
tolerância e fórmulas de indiscutí vel qualidade.
Num outro registo, partilho convosco mais 
uma novidade: a criação do F Club, uma nova 
forma de promover o networking feminino. Um 
projeto já sonhado por mim há algum tempo e 
que agora acaba de nascer. O F Club pretende 
reunir mulheres, empresárias e empreendedo‑
ras, à volta de temas da atualidade e de empo‑
deramento feminino, tendo a gastronomia 
como pano de fundo. Saibam mais sobre este 
nosso novo propósito no artigo desta edição. 
Levantamos, ainda, a ponta do véu ao verão 
da Louis Vuitton, que encara o bom tempo 
e o calor com a coleção LV Escale – visual de 
praia em declinações de azul, rosa, malva ou 
encarnado, das carteiras e sandálias aos aces‑
sórios, que aqui na redação já nos têm cativos. 
Adoramos tudo! 
Boas leituras, boas férias e bom descanso!  
Até breve, com a próxima edição digital Especial 
Lifestyle de outubro.



A HIDRATAÇÃO:
O SEGREDO DE UMA PELE BONITA
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A EQUAÇÃO DA LUZ, DECIFRADA.

WHITE CAVIAR

A LUZ É A CORRELAÇÃO DA COR E REFLEXO. A LA PRAIRIE DEFINIU O EQUILÍBRIO  
DA ILUMINAÇÃO ÓPTIMA DA PELE COM A EQUAÇÃO DA LUZ.

DUAS PODEROSAS CRIAÇÕES WHITE CAVIAR. UMA PODEROSA COMBINAÇÃO DE EXTRATO DE CAVIAR DOURADO  
REFIRMANTE E DA MOLÉCULA ILUMINADORA, LUMIDOSE. UM ÚNICO E EXTRAORDINÁRIO RESULTADO:  

OS DISTÚRBIOS CROMÁTICOS SÃO ATENUADOS, AS LINHAS SUAVIZADAS, A PELE FICA LUMINOSA. 
É A EQUAÇÃO DA LUZ DECIFRADA.
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U M A  J O I A  P R O J E TA DA

Objeto de Desejo da Diretora

por Fátima Magalhães

RELÓGIO MAILLON
DA CARTIER

O relógio Maillon, da Cartier, é toda 
uma declaração de estilo. A sua 
pulseira, cujos elos da corrente estão 
alinhados em viés, é a peça central. 
São bem arredondados e combinam 
com a elegância ultrafeminina do 
relógio, que reproduz o repertório de 
relojoaria criativa daquela maison. 
Gosto especialmente desta versão, 
de ouro branco com 18 quilates, com 
diamantes. Porém, a sua verdadeira 
beleza reside na torção das linhas, 
na qual o mostrador se conjuga  
e entrelaça num movimento gráfico.
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A  E N E R G I A  F R E S C A  D O  L Í R I O - D O - VA L E  P E L A  G U E R L A I N

por Fátima Magalhães

A Guerlain festeja com poesia e honra o lírio-do-vale, a flor que lhe dá alma e que 
é considerada um amuleto da sorte. Por isso, lançou uma edição limitada, e muito 

especial, da famosa fragrância Muguet. Uma fragrância de luxo que também celebra o 
renascimento da natureza ao ornamentar o icónico frasco com um trabalho detalhado 

e artesanal – um adorno floral e poético projetado por mestres joalheiros franceses.

Esta edição especial é exclusiva das Boutiques Guerlain.

MUGUET
2020 MILLÉSIME
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CAPTURE TOTALE
C.E.L.L. ENERGY – SUPER POTENT SERUM

O  S É R U M  I N T E N S O  DA  D I O R  Q U E  D E SA F I A  A  I DA D E

por Fátima Magalhães

Sérum total nascido da fusão ímpar da pesquisa com células-mãe e da experiência 
floral da Dior. O Super Potent Serum oferece sensorialidade excecional para uma 
pele mais jovem, saudável e radiante em qualquer idade. Ao capturar a força vital 

de quatro flores únicas, a Bio-Cellular TechnologyTM patenteada pela Dior restaura 
o poder energético das preciosas células-mãe, reativando as funções essenciais  

da pele para uma ação antienvelhecimento total e duradoura. 

Disponível na Perfumes & Companhia e Douglas
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BVLGARI 
LE GEMME EREA

A  B E L E Z A  O U SA DA  DA  ÁG ATA  V E R D E

por Fátima Magalhães

Envolvente e feminina, Bvlgari Le Gemme Erea inspira-se na ágata verde. Oriunda da Nova 
Caledónia, esta pedra preciosa recebe o nome do rio Achates, na Sicília e, de acordo com a 

tradição, oferece proteção e emana uma energia portadora de paz. O nome Erea é inspirado 
na palavra grega eirene, que significa “paz”. A composição da fragrância resulta num perfume 

oriental spicy, que esconde uma essência purificadora e reconfortante.

Disponível, em exclusivo, na boutique Bvlgari da Av. da Liberdade, Lisboa.
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BELEZA 
AO SOL

No verão, proteger o rosto dos 
raios solares é essencial para 

manter a pele protegida. Por isso, 
investir num bom protetor solar 

facial e corporal, e aplicá-lo todos 
os dias, é indispensável! Marcas 

como Estherdem, Clarins, Sensai e 
Eisenberg, entre outras, oferecem 
ótimas novidades. Selecionámos 

os nossos protetores solares 
favoritos, com cor, que inclusive 
podem substituir a base. Fique 

longe de rugas e manchas com as 
escolhas da  F Luxury. 

por Fátima Magalhães

01 Hampton Sun, SPF 8 Gel • Com o SPF 8 Gel é 
possível proteger a pele dos raios solares e obter o 
bronzeado perfeito. De textura sedosa, inclui ingre‑
dientes de alta qualidade e de rápida absorção, que 
hidratam e melhoram a saúde da pele sem deixar 
uma sensação oleosa. Disponível nas lojas Douglas.
02 Clarins, Crème Solaire Toucher Sec Visage UVA/
UVB 30 • Cuidado de proteção elevada antioxidante 
para todos os tipos de pele, mesmo as mais sensíveis. 
De textura fina e fundente, e acabamento mate, ofe‑
rece proteção contra os danos provocados pelo sol e 
pelos radicais livres para revelar o mais belo dos bron‑
zeados. Disponível nas lojas Perfumes & Companhia.
03 La Prairie, Cellular Swiss UV Protection Veil SPF 50 •  
Protetor UV diário que oferece à sua pele um poderoso 
escudo contra a exposição ao sol e ao ambiente, além 
de proporcionar brilho e hidratação à sua tez. Esta 
fórmula de textura pura e leve assegura proteção 

e reparação contra o envelhecimento prematuro 
causado pelo sol. Disponível nas lojas Sephora.
04 Esthederm, Adaptasun Lait Protecteur Corps 
Modéré • Protetor solar de corpo em leite que prote‑
ge da radiação solar e estimula o bronzeado natural, 
intenso e duradouro, com total segurança. Graças à 
tecnologia patenteada Global Cellular Protection, 
previne o fotoenvelhecimento e as hiperpigmenta‑
ções. Disponível em farmácias selecionadas.
05 Sensai, Silky Bronze After Sun Glowing Cream •  
Creme luminoso que sacia e ilumina a tez com aque‑
le brilho da pele beijada pelo sol. O tom prolonga‑se 
durante mais tempo, levando‑nos a aproveitar o 
verão com uma derme sempre sedosa e bronzeada 
de forma homogénea. Disponível nas lojas Douglas.
06 Hampton Sun, Reef Safe Mineral Mist SPF 30 •  
A sua fórmula luminosa e leve, deixa a pele hidrata‑
da e protegida. Infundido com óleo de argão e aloé 

vera, aumenta os benefícios calmantes e desafia‑
dores da idade. Disponível online em Net-a-Porter.
07 Natura Bissé, C+C Dry Oil SPF 30 • Protetor so‑
lar em óleo seco com vitamina D, em spray. Exala 
uma deliciosa fragrância refrescante e combate 
o envelhecimento precoce da pele. Deixa a tez 
macia e flexível. Disponível no Spa Penha Longa. 
08 Shiseido, Brilliant Bronze Quick Self-Tanning Gel •  
Fórmula de gel que cria instantânea e uniformemen‑
te um bonito e brilhante tom de bronze. Com um to‑
que de frescura, deixa a pele muito suave e sedosa. 
Disponível nas lojas Perfumes & Companhia.
09 Eisenberg, Soin Solaire Anti-Âge Corps SPF 15 •  
Emulsão com ação antienvelhecimento, protege a pele 
contra a radiação UVA e UVB. Com filtros inovadores 
e a exclusiva fórmula Trio‑Molecular da marca, ajuda a 
obter um bronzeado uniforme e radiante mais rapida‑
mente. Disponível nas lojas Perfumes & Companhia.

01

03

05

09

08

07

02

04

06

Para um bronzeado 
perfeito e saudavel
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Eisenberg Paris,  
Masque Hydratation Totale

Gel enriquecido com 
ácido hialurónico que 

elimina as toxinas e deixa 
a pele macia e hidratada.  

Disponível na Perfumes  
& Companhia.

Tata Harper, Purifying Mask
Máscara que atua no processo 
de desintoxicação da pele, 
enquanto a argila branca 
elimina as impurezas. Ideal 
para reequilibrar a pele. 
Disponível na Skinlife.

Dr. Barbara Sturm, Face Mask
Extra‑hidratante, combina os ingredientes calmantes 
aloé vera e camomila com o poder antioxidante 
de beldroega, para uma experiência revitalizante. 
Disponível na Skinlife.

Omorovicza, Gold Hydralifting Mask
Esta máscara facial rejuvenesce  
a pele instantaneamente e garante uma 
hidratação duradoura. Disponível em 
perfumarias selecionadas. 

Kypris, Deep Forest Clay
Máscara hidratante e esfoliante composta  
por extratos de raízes, frutos, algas e minerais. 
Disponível em perfumarias selecionadas.

A magia de um rosto
hidratado e tonificado

MÁSCARAS 
FACIAIS

Uma máscara de rosto pode fazer mais por 
si do que apenas ajudá-la a relaxar. Além de 
nutrir e hidratar a pele, as máscaras faciais 
ajudam a desintoxicar, tonificar e a reduzir  

o aparecimento de linhas finas e rugas. 
Atente às nossas sugestões e deixe  

a magia acontecer no seu rosto. 

por Fátima Magalhães

Chantecaille, Gold Recovery Mask
A sua fórmula enriquecida com extratos de ouro 

e seda garante um tratamento de luxo para 
uma pele visivelmente nutrida. Pode ser usada 

à noite, para uma hidratação mais profunda. 
Disponível em perfumarias selecionadas.
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Femmue, Gypsy Rose Calming Mask
Esta fórmula combina argila de caulim e extratos  
de rosa para remover as impurezas, hidratar e acalmar 
a pele. Disponível em perfumarias selecionadas.

Sisley Paris,  
Masque Creme  
a La Rose Noire

Máscara 
antienvelhecimento 

que proporciona 
uma experiência 
de relaxamento. 

Delicadamente 
perfumada com  

aroma de rosa. 
Disponível na 

Perfumes & 
Companhia.

Clarins, Masque Multi-Régénérant
Relaxante, esta máscara promove uma 
pele visivelmente mais lisa e luminosa 
em apenas dez minutos. Disponível na 

Perfumes & Companhia.

Caudalie,  
Masque Purifiant

Máscara 
purificante com 

ingredientes 
vegetais e óleo de 

semente de uva, 
para resultados 

rápidos e eficazes. 
Disponível em 

farmácias.

Dior Prestige, Le Grand Masque
A sua fórmula estimula a boa 
respiração da pele e oferece uma 
sensação de frescura e vitalidade.  
Disponível na Sephora.

La Prairie, Skin Caviar Luxe Sleep Mask
Máscara com efeito lifting, refirmante  
e purificante, ajuda a repor a hidratação durante  
a noite, o momento mais reparador para a saúde  
da pele. Disponível na Perfumes & Companhia.

Shiseido, Benefiance Pure Retinol 
Intensive Revitalizing Face Mask

Fórmula exclusiva, estimula a vitalidade 
da pele, reduzindo as rugas. Disponível 

na Perfumes & Companhia.

Sensai, Cellular Performance 
Hydrachange Mask
Cuidado versátil que pode ser 
utilizado como tratamento de noite 
intensivo ou como máscara de dia que 
suaviza e uniformiza a pele.  
Disponível na Perfumes & Companhia.

Guerlain, Orchidée  
Impériale The Cream
Creme à base de orquídeas 
que permite uma melhor 
respiração celular, a chave  
da longevidade. Disponível  
na Perfumes & Companhia.
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por João Libério 

A eau de parfum destinada a todos os homens que gostam de descobrir novas 
possibilidades e desejam experimentar momentos inesquecíveis chama-se 

Aventus e revela-se como uma fragrância amadeirada e sofisticada.  
Ideal para aqueles que apreciam uma vida bem vivida, Aventus, da Creed,  

é reflexo de liberdade; o seu nome aponta para um homem livre,  
a galopar, com o vento atrás de si, em direção ao sucesso...

Disponível na Boutique dos Relógios Plus

AVENTUS
BY CREED

U M A  F R AG R Â N C I A  R E P L E TA  D E  E M O Ç ÃO



FRESH A ftershave

01 Bvlgari, Aqva Pour Homme Marine Lotion Après 
Rasage • Uma sensação imediata de frescura que 
acalma irritações e vermelhidões na pele provocadas 
pela lâmina de barbear, ao mesmo tempo que a deixa 
perfumada. Disponível nos El Corte Inglés.
02 Loewe, Esencia After-shave Lotion • Loção 
pós‑barba que protege a pele do seu rosto. 
Delicadamente perfumada com a suave fragrância 
Loewe Esencia, deixa uma sensação refrescante na 
derme. Disponível nas lojas Perfumes & Companhia.
03 Acqua di Parma, Tonico Dopobarba alla Colonia • 
Completa na perfeição a fragrância da mesma gama. 
Refresca a pele irritada e avermelhada após o bar‑
bear, perfumando‑a e promovendo uma energia redo‑
brada. Disponível nas lojas Perfumes & Companhia.

04 Baldessarini, Nautic Spirit After Shave Lotion •  
Com espírito náutico, refresca e higieniza um rosto sen‑
sível após o barbear. A pele é acariciada pelo aroma fru‑
tado, fresco e exótico da Eau de Toilette Baldessarini. 
Disponível nas lojas Perfumes & Companhia. 
05 Prada, L’Homme After Shave Balm • Pós‑Barba 
perfumado com a mesma fragrância do perfume 
L’Homme Prada. Suaviza, refresca e acalma a pele 
após o barbear, eliminando a irritação provocada 
pelo ardor da lâmina. Disponível nas lojas Douglas.
06 Hermès, Terre d’Hermès Émulsion Après-Rasage •  
Este bálsamo proporciona hidratação e conforto. A sua 
fórmula leve e fluida penetra rapidamente na pele acal‑
mando‑a e deixando a tez macia e perfumada, com a fra‑
grância Terre d’Hermès. Disponível nas lojas Sephora.

07 Carolina Herrera, CH Men After Shave Lotion • Com 
um aroma idêntico à fragrância, suaviza e acalma a pele. 
Prolonga a sensação de frescura, deixando a derme 
suave durante mais tempo. Disponível nas lojas Douglas.
08 Lab Series, Razor Burn Relief Ultra • Loção suavi‑
zante e hidratante, muito leve, que ativa o sistema de 
defesa natural da pele e proporciona o alívio rápido 
da irritação do barbear. Disponível nas lojas Douglas.
09 Yves Saint Laurent, La Nuit de L’Homme Lotion 
Après Rasage • Refrescante, esta loção suaviza 
e hidrata a pele do rosto e previne estados de 
hipersensibilidade e/ou irritação. Aromatizada com 
a fragrância emblemática La Nuit de L’Homme, a pele 
fica mais tonificada e mais resistente ao processo 
de barbear. Disponível nas lojas Sephora.

01 02
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AS LOÇÕES
PÓS-BARBAmais frescas

Fazer a barba com regularidade envolve a utilização de 
um bom aftershave na rotina de cuidados com a pele. 
Com agentes antisséticos e calmantes, os produtos 

pós-barba ajudam a manter a pele limpa, nutrida 
e hidratada; além do mais, previnem infeções e 

irritações e ainda auxiliam na recuperação 
da camada lipídica. Atente às nossas 

sugestões mais premium. 

por João Libério
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01 – Chloé
02 – Hermès
03 – Kenzo
04 – Lanvin
05 – Miu Miu

06 – Louis Vuitton
07 – Yves Saint Laurent

08 – Armani Privé

Este verão, substitua os casacos  
e os blusões por coletes, os grandes 

protagonistas da época estival. 
Louis Vuitton, Chloé e Hermès já 

apresentaram as suas propostas, 
reinterpretando esta peça 

intemporal de diferentes 
formas, e recorrendo aos 
mais diversos materiais. 

Desde a malha ao veludo, 
inspire-se no estilo que 

vai ao encontro  
do mood.

A ELEGÂNCIA dos coletes 01 02

0403

05

06 07

08
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LINDA FARROW, ÓCULOS DE SOL
De armação redonda. 

Disponíveis na André Ópticas.

VALENTINO GARAVANI, SANDÁLIAS
Rockstud Wedge. 

Disponíveis na Stivali.

SAINT LAURENT, SACO
Em ráfia. 

Disponível online na Farfetch.

ETRO, COLETE
Estampado. 

Disponível online na Farfetch.

PRADA, SANDÁLIAS
Com lenço.  

Disponíveis na Prada, Av. da Liberdade, Lisboa.

DOLCE & GABBANA, TOP
Disponível na Dolce & Gabbana,  

Av. da Liberdade, Lisboa.

MIU MIU, SANDÁLIAS
De couro com padrão floral.  

Disponíveis na Miu Miu, Av. da Liberdade, Lisboa.

DOLCE & GABBANA, COLETE
Com padrão floral.  

Disponível na Dolce & Gabbana, Av. da Liberdade, Lisboa.

Must-have
PARA O
VERÃO
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01 – Balmain
02 – Fendi

03 – Givenchy
04 – Versace

05 – Gucci

06 – Prada
07 – Louis Vuitton

08 – Valentino 
09 – Tom Ford

As roupas em tons néon, também 
chamadas de fluorescentes, 

são a tendência que tem vindo 
a assistir a um crescimento 

explosivo desde o verão de 2019, 
e agora apresenta-se como a 
aposta mais arrojada para os 

dias quentes de 2020. Presente 
em pequenos detalhes ou em 

looks completos, o néon é uma 
das sugestões de marcas como 
Givenchy, Versace e Valentino.

NÉONa apostamais cool 



FENDI EYEWEAR, ÓCULOS DE SOL
Oversized. 

Disponíveis na André Ópticas.

ROBERTO CAVALLI, COLETE
Com padrão gráfico.  

Disponível online na Farfetch.

EMILIO PUCCI, SAÍDA DE BANHO
Estampada. 

Disponível na Loja das Meias.

GUCCI EYEWEAR, ÓCULOS DE SOL
Com corações. 

Disponíveis na Fashion Clinic, Av. da Liberdade, Lisboa.

YUZEFI, CARTEIRA
Mini Delila. 

Disponível online na Farfetch.

VALENTINO GARAVANI, CARTEIRA
Rockstud Spike. 

Disponível na Stivali.

GUCCI, FATO DE BANHO
Com logótipo em glitter. 

Disponível na Gucci, Av. da Liberdade, Lisboa.

VERSACE, MULES
Medusa.

Disponíveis na Versace, Av. da Liberdade, Lisboa.

LOOKStrendy
      EM

NÉON
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ALL
DENIM

03 04

01 02

0706

02

01 – Balmain
02 – Fendi

03 – Off White
04 – Valentino

Os jeans tiveram o seu grande ressurgimento 
em Paris e Milão. Porém, o protagonismo 

do denim foi mais comummente visto 
na forma de duas peças ou look 

completo. Desde gangas elegantes 
na Loewe e Fendi, a notavelmente 
mais desportivas, com blusão, na 
Valentino ou Off White, o denim, 

sempre presente e essencial, 
voltou em força às passarelas  

e às nossas vidas.

05 – Loewe
06 – Gucci

07 – Jean Paul Gaultier
08 – Louis Vuitton

0805



GIORGIO ARMANI, CHAPÉU FEDORA  
Em tecido. 

Disponível online em Mr Porter.

DSQUARED2, CALÇÃO    
Em ganga Icon, com logótipo.
Disponível online na Farfetch.

MISSONI, SANDÁLIAS   
Em jacquard.

Disponíveis online na Farfetch.

FENDI, ÓCULOS DE SOL    
Com armação redonda.

Disponíveis na André Ópticas.

PHILIPP PLEIN, CALÇÃO   
Com logótipo aplicado.

Disponível online na Farfetch.

TOM FORD, POLO PIQUÉ   
De algodão slim fit.

Disponível online em Mr Porter.

BURBERRY, BLUSÃO    
Em denim, com logótipos aplicados. 

Disponível na Burberry, Av. da Liberdade, Lisboa.

TOD’S, MOCASSINS   
Gommino em denim. 

Disponíveis na Tod’s, Av. da Liberdade, Lisboa.

LOOKS EM ganga 
VERSATILIDADE

INTEMPORAL
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01 – Valentino; 02 – Louis Vuitton
03 – Dolce & Gabbana; 04 – Versace

0706

02

Otimismo 
COLORIDO

Numa verdadeira viagem pelos trópicos, as 
camisas e casacos deste verão surgem com 
cores vibrantes, nos mais variados padrões.  
Seja ao estilo do Havai ou retro dos anos 50,  

as camisas emergem nos mais diversos 
feitios, sendo apenas preciso optar 

pelo padrão mais animado. Na Dolce & 
Gabbana o visual resultou bem colorido, 

mas outros exemplos de tons fortes 
foram encontrados nas casas Versace, 

Valentino e Hermès. Nunca a cor  
tinha estado tão em voga no  

universo masculino.

01

03

05 08

04

05 – Hermès; 06 – Dsquared2
07 – Etro; 08 – MSGM



BALENCIAGA, ÓCULOS DE SOL 
Espelhados em tom de prata e acetato, estilo aviador.

Disponíveis no El Corte Inglés.

GUCCI, CAMISA
De algodão estampada com gola larga.

Disponível online em Mr Porter.

GIVENCHY, CHINELOS   
Com logótipo iridescente.

Disponíveis online em Mr Porter.

SAINT LAURENT, CAMISA   
Voile estampada.

Disponível online na Farfetch.

TOD’S, MOCASSINS   
Gommino.

Disponíveis na Tod’s, Av. da Liberdade, Lisboa.

LOEWE, ALPARGATAS    
Em camurça e lona listrada. 

Disponíveis na Loewe, Av. da Liberdade, Lisboa.

VERSACE, CALÇÃO JEANS COUTURE   
Com estampado e listras. 

Disponível na Versace, Av. da Liberdade, Lisboa.

PINCELADASde cor
NUM

guarda-roupa
ESTIVAL

MOSCHINO, T-SHIRT  
Com padrão de splatter em cores.

Disponível na Loja das Meias.
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BALMAIN
EYEWEAR COLLECTIONby Akoni
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Agitando as águas da moda de luxo, Olivier 
Rousteing faz referência aos mais incrí‑
veis arquivos da marca parisiense e conta 
com o singular savoir-faire dos seus talen‑
tosos artesãos. Esse é também o modus 
operandi da Akoni ao criar o tipo de óculos 
que se alinha perfeitamente com uma 
casa contemporânea, apesar de histórica, 
como a Balmain. A coleção já se encon‑
tra disponível nas lojas André Ópticas.

BI
I

O.R. 
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www.greatlengths.com

THE GREAT ITALIAN JOURNEY
PALERMO

www.leocris.pt
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P ano do       CONGO

por Sofia Santos Cardoso

TRADIÇÃO        revisitada
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UM TECIDO COM HISTÓRIA QUE TEM SIDO 
REINVENTADO AO LONGO DOS TEMPOS E QUE 
NUNCA DEIXOU DE ESTAR NA MODA
De padrões e cores vibrantes, o pano angolano, conhecido em Angola 
por “pano do Congo”, está carregado de histórias e transporta uma 
herança cultural inigualável. Símbolo feminino, é conhecido generi‑
camente no continente africano por capulana, e antes de ser trans‑
formado numa peça de vestuário ou num acessório cosmopolita era 
apenas um pano estampado, com formato retangular, que poderia 
ter diferentes usos. Antigamente, uma capulana era equivalente ao 
ouro. Era oferecida como presente de casamento e podia passar 
de mãe para filha quando esta se casasse. É uma herança cultural e 
íntima e um bem valioso. Noutros países de África pode ter outros 
nomes. Por exemplo, na Tanzânia e no Quénia chamam‑lhe “ankara” 
ou “kanga”, em Angola, “pano do Congo” e na Nigéria, “lapa”.
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MUITO MAIS DO QUE UMA PEÇA  
COSMOPOLITA PARA VESTIR
O tecido é 100 por cento de algodão e os estampados são feitos 
através do tradicional processo de batik ou wax print. Na sua forma 
original, o pano usa‑se sem ser cortado. Com mestria e conhecimento, 
é possível transformá‑lo rapidamente numa peça de vestuário.  
Dos vestidos e saias aos turbantes, a capulana é enrolada ao corpo e 
pode ser usada de várias formas. Ao longo da história, foi‑se tornando 
num objeto essencial à rotina diária. Hoje, a capulana ganhou uma 
versatilidade incomparável, pois pode servir para transportar bens 
e alimentos, pode ser utilizada como uma esteira para cobrir o 
chão ou como uma manta para segurar o bebé nas costas da mãe.

TRADIÇÃO AFRICANA COM ORIGEM NA HOLANDA
Este pano está intrinsecamente associado aos africanos desde 
meados do século xix, mas foram os holandeses, inspirados nos 
panos das suas colónias na Indonésia, que se apropriaram das técni‑
cas e de alguns desenhos, e começaram a produzir as primeiras capu‑
lanas que eram exportadas da Holanda para África. Não é por acaso 
que a primeira fábrica a produzir os panos africanos tenha sido a 
holandesa Vlisco, inaugurada em 1846, que ainda hoje continua a ser 
uma das marcas mais importantes do sector. Ao longo do tempo, a 
Vlisco evoluiu, aproveitou o seu legado e começou a trabalhar com 
designers africanos. Mas a história da capulana não fica por aqui.  
As capulanas começam a surgir em plena Revolução Industrial, o que 
coincidiu com os movimentos de abolição da escravatura. Este é um 
marco muito importante, porque, ao iniciarem logo uma produção 
massiva, os holandeses conseguiram dar uma resposta em grande 
escala relativamente ao negócio dos tecidos manufaturados.
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A HISTÓRIA POR DETRÁS  
DOS PADRÕES VIBRANTES
Os padrões exuberantes que caracterizam hoje o pano africano, 
devem‑se, afinal, aos holandeses que pediram a artistas tradicionais 
e locais para estamparem nestes tecidos os ritmos e os símbolos 
de África. Com a abolição da escravatura, as capulanas passaram 
também a ser designadas de panos africanos e símbolo de inclusão 
social. Os escravos, que só podiam usar panos brancos, passaram 
a poder, também eles, usar estes panos coloridos. Foi ainda nesta 
época que o pano africano passou a ser um veículo de mensagens 
camufladas, tornando‑se a voz do povo. A capulana estampava grafi‑
camente a atualidade dos principais acontecimentos públicos e 
privados. Sempre que é criado um novo design, é batizado localmente 
e adquire de imediato um significado. Assim, os panos africanos 
também refletem ciclos de moda explicando a existência de estilos 
africanos, com os seus revivalismos e os seus estampados de época.

DAS RUAS DE ÁFRICA PARA  
AS PASSARELAS INTERNACIONAIS
Ao longo do tempo e com o aparecimento de criadores nacionais 
com projeção internacional – nomeadamente na Europa e principais 
cidades da moda, como Paris e Milão –, o pano africano foi‑se rein‑
ventando e começou a surgir nas passarelas internacionais. Agora, 
não só como um pano versátil, mas com os seus padrões estampados 
em criações de estilistas que arriscaram aliar passado e presente, 
estampando a herança histórica do continente africano em peças 
atuais e trendy. É o caso da criadora de moda angolana Mariângela 
Almeida que tem sempre presente nas suas coleções os padrões 
típicos do continente africano. A sua marca Fiu Negru, lançada em 
2013, tem por base os tecidos africanos, aqui utilizados em cortes 
modernos, numa linha mais minimalista, sem agredir a cultura afri‑
cana. Também a estilista Rose Palhares é uma das criadoras que mais 
destaque dá ao tecido africano nas suas coleções, realçando toda a 
elegância e sumptuosidade estampada em vestidos majestosos que 
desenha e que já fazem parte da sua identidade. Saliente‑se que, 
em 2017, a estilista lançou uma coleção exclusiva com mais de 200 
vestidos na Fashion Lounge da Mastercard do Festival de Cinema 
de Cannes, um dos eventos de cinema mais consagrados do mundo.  
A designer e empresária Roselyne Silva, natural de São Tomé e 
Príncipe, com um ateliê taylor made em Lisboa, também trouxe a 
herança histórica do tecido africano à Europa. As suas peças são 
feitas sob medida e confecionadas com os tecidos africanos, num 
novo estilo, em que o padrão africano é adaptado ao estilo moderno. N
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por Fátima Magalhães

Uma nova forma de promover 
o networking feminino

O F Club, fundado por Fátima Magalhães, nasce com o intuito de 
reunir mulheres, empresárias e empreendedoras, à volta de temas 
da atualidade e de empoderamento feminino, tendo a gastrono‑
mia como pano de fundo. Um novo clube que promove o encontro 

dos seus membros femininos de dois em dois meses. E sendo um clube para 
empresárias com atuação no processo de Gestão Empresarial, abrange todas 
as áreas e sectores das organizações empresariais. Com o propósito de juntar 
organizações já conhecidas da Focuspremium e da F Luxury, para promover 
empresas premium, o F Club foi concebido com uma visão de negócio e estraté‑
gias claramente definidas, tendo em conta uma seleção cuidadosa de pessoas 
com valores, princípios, fundamentos e filosofia, e uma clara proposta diferen‑
ciadora que nos permita prestar um serviço de excelência de modo a alcança‑
rem um melhor desenvolvimento dos seus negócios. O F Club pretende ser mais 
do que uma iniciativa de networking, pois aqui trocam‑se muito mais do que cartões. 
Trocam‑se experiências, partilham‑se visões e criam‑se relações. Fomentam‑se 
parcerias e estimulam‑se ligações. O F Club incentiva o encontro e o contacto entre 
mulheres, executivas, empreendedoras e influentes, mas não se pense que se trata 
de um clube sexista, pois os homens são igualmente bem‑vindos. Apenas deseja‑
mos que sejam as mulheres a imperarem, de forma a proporcionarem o empower-
ment no feminino. Desenvolvido num formato intimista, convida ao encontro e à 
partilha. Em torno de uma mesa, de uma convidada e de um tema, as mulheres 
têm a oportunidade única de fazer parte de uma reflexão conjunta sobre lide‑
rança feminina, igualdade de género e os desafios da mulher contemporânea.
Saiba mais e inscreva‑se em www.focuspremium.com





LV Escale
O VERÃO 2020 DA
LOUIS VUITTON

Top em licra com estampado Monogram Giant
Calças skinny em gabardine de algodão

Speedy bandouliere 30 LV Escale  
em lona Monogram Giant

Chapéu de algodão
Pulseiras Idylle Blossom de duas linhas,  

em ouro branco e diamantes
Relógio Tambour Monogram White
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Fato de banho  
em licra Monogram Giant

Lenço de seda
Bolsa 26 LV Escale  

em lona Monogram Giant
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Polo de malha
Casaco de malha às riscas em seda, lã e algodão Monogram

Parte de baixo em licra com estampado Monogram Giant
NéoNoé MM LV Escale em lona Monogram Giant

Óculos de sol em metal com lente gravada
Pulseiras em lona, couro e latão Monogram

Relógio Tambour Horizon Pure White

Fato de banho
em licra Monogram Giant

Chapéu de algodão 
Lenço de seda

Relógio Tambour Monogram White
Pulseiras Idylle Blossom de duas linhas,

em ouro branco e diamantes

Top de jersey às riscas Monogram Giant
Calções de malha
Cinto em lona e couro Monogram
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Fato de banho em licra com estampado Monogram Giant
Bolsa 26 LV Escale em lona Monogram Giant

Chapéu de algodão
Lenço de seda

Óculos de sol em metal com lente gravada
Sandálias rasas Palma

Top em licra com estampado Monogram Giant
Parte de baixo em licra com Monogram Giant

Bandolete de seda
Pulseira em lona Monogram, couro e latão

Relógio Tambour Monogram White 
Alpercatas Starboard
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NéoNoé MM LV Escale em lona Monogram Giant
Camisola de malha às riscas com Monogram
Blusa em monograma
Parte de baixo em licra Monogram

Keepall Bandouliere 50 LV Escale  
em lona Monogram Giant
Porta‑chaves em lona e latão Monogram
Pulseiras Idylle Blossom de duas linhas,  
em ouro amarelo e diamantes
Relógio Tambour Horizon Pure White

Vestido em popeline de algodão
Biquíni em licra Monogram
Parte de baixo em licra Monogram
Chapéu de algodão
Pingente LV Idylle Blossom,  
em ouro branco e diamantes

Parte de baixo em licra Monogram
Bolsa 26 LV Escale  
em lona Monogram Giant
Lenço de seda
Óculos de sol em metal e nylon
Pulseiras em lona e latão Monogram
Relógio Tambour Monogram White 
Chapéu de algodão
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Stylist
Marie‑Amélie Sauvé

Photographer
Hill + Aubrey

Top de banho em licra Monogram Giant
Calças skinny em gabardine de algodão
Speedy bandouliere 30 LV Escale em Monogram 
Chapéu de algodão
Lenço de seda
Pulseiras Idylle Blossom de duas linhas,  
em ouro branco e diamantes
Relógio Tambour Monogram White
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invade AS PAREDES

Erdem Moralıoğlu desenha a coleção de papel e tecido com
o selo da De Gournay, ao mesmo tempo que a casa Hermès 

prossegue a sua aventura no revestimento de paredes, 
desta vez com padrões em jeito de banda desenhada.

por Isabel Figueiredo

A MODA
ERDEM MORALIOĞLU E HERMÈS ASSINAM 

COLEÇÕES PARA casas de sonho
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A experiência da De Gournay na criação de papéis de 
parede chinoiserie alcança novos níveis de esplendor 
com a recente colaboração com Erdem Moralıoğlu – o 
designer conhecido pela abordagem sempre romântica 

e alegre constante nas suas criações. Os desenhos, pintados à mão, 
da coleção de papel de parede e de tecido para a De Gournay exibem 
as mesmas silhuetas elegantes a que já nos habituou na moda, agora 
passíveis de serem, de várias formas, alargados aos interiores.
A representação da natureza em plena floração está bem presente 
nos padrões e cores, numa visão primaveril, de nascimento e de 
vida, enfatizada por tons saturados. “Hydrangea”, “Hollyhock”, “Irises”, 
“Chrysanthemum” e “Morning Glory” agitam‑se numa treliça verde‑
jante de galhos, com pardais, faisões e garças, entre outros, intercala‑
dos por toda a parte. Erdem presta assim uma homenagem à natureza, 
aos pássaros cheios de vida que se agitam por entre a folhagem.  
Por seu turno, e para desfilar em breve, a equipa de Erdem destacou 
alguns destes motivos na sua coleção de moda primavera/verão 2020, 
noutra escala, em padrões coloridos de azul‑marinho, branco e preto. 

Nos interiores, a coleção resultante para as temporadas de prima‑
vera/verão combina o carácter requintado e vívido das duas marcas 
com as primeiras execuções de papel de parede de De Gournay, em 
“Golden Yellow”, “Adam Gray” e “Kelly Green”, que agora se juntam à 
coleção icónica e já consagrada de chinoiserie. 
Esta não é, contudo, a primeira vez que moda e interiores se cruzam 
no percurso da marca. Já em 2017, a top model britânica Kate Moss 
havia embarcado numa aventura criativa com a De Gournay. O resul‑
tado da colaboração dá pelo nome de “Anemones in Light” e revela 
um novo desenho que une as coleções permanentes de papéis de 
parede pintados à mão da célebre casa francesa.
Também a maison Hermès se aventura nos interiores, com propostas 
de tecidos e papéis de parede que exploram novos territórios e forma‑
tos. Para o traço e a energia das linhas, generosas, foram usados caneta 
esferográfica, caneta de feltro, lápis de cor ou aguarelas. As propos‑
tas Hermès percorrem cenários de esplanadas e da paisagem urbana, 
num todo que aborda a arquitetura contemporânea numa linguagem 
própria, misturando generosidade ilustrativa e abstração geométrica.
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SOBRE A CASA ERDEM
A Erdem é uma marca independente de moda feminina com sede 
em Londres. Fundada em 2005 pelo designer Erdem Moralıoğlu, a 
empresa trilhou o seu próprio caminho no sector. Poético e rigo‑
roso, intemporal, versátil, o mundo de Erdem é uma interação intri‑
gante de força e beleza, já consagrada noutras propostas da marca.
Em pouco mais de uma década, Erdem soube estabelecer uma lingua‑
gem exuberante da feminilidade que vai muito além da moda. O obje‑
tivo? Inspirar força e confiança nas mulheres para quem desenha.  
A sua linguagem apaixonada, com carácter evocativo e excêntrico, 
tem estabelecido um diálogo de uma beleza intensa e romântica 
com o número crescente de fãs no mundo inteiro. Junte‑se a isto o 
respeito pelo artesanal, desde sempre combinado com o entusiasmo 
da inovação, na técnica e na aplicação. A moda de Erdem é, por isso, 
uma mensagem: não é o que a mulher veste, mas como ela se sente, 
que importa. E, para isso, conta fazer o melhor, com os melhores.
  
SOBRE A DE GOURNAY
De Gournay é uma empresa familiar conhecida por criar os mais 
luxuosos papéis de parede, tecidos e porcelanas pintados à mão 
do mundo. Desde 1986 que a marca tem vindo a especializar‑se na 
criação de designs vibrantes de chinoiserie, requintados motivos 

japoneses e coreanos, e panorâmicas de inspiração francesa do 
século xix, além de porcelana personalizada à mão.
Ao reviver as tradições antigas e técnicas originais do século xviii, 
os artistas, altamente qualificados, dão vida aos interiores com 
reinterpretações sensíveis de papéis históricos e coleções contem‑
porâneas adicionais, num conjunto consagradamente reconhecido.
A profundidade e a extraordinária atenção aos detalhes caracteri‑
zam os desenhos dos papéis de parede da marca. Fundada por Claud 
Cecil Gurney com o sobrinho, Dominic Evans‑Freke, e agora com a 
juventude e a criatividade das filhas Hannah e Rachel, a experiência 
personalizada da empresa permite atender às necessidades exatas 
dos clientes mais exigentes e garantir que a visão única de cada indi‑
víduo possa ser cumprida, por mais complexa que seja.

SOBRE A HERMÈS HOME
As coleções da Hermès Home são, a cada novo lançamento, sinal da 
melhor qualidade do handmade, seja de artigos de couro, porcelanas, 
caxemiras, toalhas de praia ou papel de parede e tecidos. A Hermès 
Home define o luxo em casa e a gama de produtos é ampla, para casas 
bespoke. Todos os detalhes contam, da manufatura artesanal de alta 
qualidade aos padrões, da abordagem estilística aos acabamentos. 



♦ LANÇAMENTO DE MARCAS E PRODUTOS ♦
♦ CONGRESSOS ♦ SEMINÁRIOS ♦ REUNIÕES ♦
♦ FESTAS TEMÁTICAS ♦ AÇÕES DE CHARME ♦

PRODUÇÃO E CONSULTORIAE ventos

WWW.FOCUSPREMIUM.COM 

AV. NOSSA SRA. DO CABO, 101, 2750 -374 CASCAIS | T. PORTUGAL (+351) 210 149 077 | T. ANGOLA (+244) 942 624 495

Temos um conjunto de serviços e soluções à sua medida
para garantir notoriedade e visibilidade ao seu negócio.

Na FOCUS PREMIUM pode contar com uma equipa high standard
onde tudo é criteriosamente cumprido: estratégias, aconselhamento, 

convites, hostesses, serviço de catering, transporte e divulgação.  
Toda uma série de serviços onde contamos com os melhores profissionais  

e o apoio de fornecedores de excelente qualidade.

for the best in happenings

EM

porque sabemos que o seu evento
e um momento unico



RUBEN RUA

O apresentador e modelo aceitou o desafio 
de uma produção mais ousada para a F Luxury.

por Sofia Santos Cardoso

Um dos homens mais 
inf luentes de P ortugal

Camisa de algodão Saint Laurent na Fashion Clinic
Pregadeira e anéis Eugénio Campos 
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INICIOU O SEU PERCURSO NA MODA  
HÁ CERCA DE 15 ANOS, QUANDO PARTICIPOU  
NO CONCURSO ELITE MODEL LOOK E, DESDE 
ENTÃO, NUNCA MAIS PAROU. SEMPRE QUIS  
SER MODELO?
Não. A vontade surgiu em 2005, depois de um amigo ter partici‑
pado no concurso no ano anterior. O que ele me ia descrevendo dos 
castings, semanas de moda e alguns trabalhos, suscitou‑me curiosi‑
dade e decidi participar. Até essa altura, ser modelo era apenas uma 
história inventada para algumas conquistas de verão (risos). 

JÁ DESFILOU PARA MARCAS TÃO CONCEITUADAS 
COMO A DOLCE & GABBANA, A VALENTINO, A 
BOTTEGA VENETA OU A JEAN PAUL GAULTIER E, 
EM PORTUGAL, INTEGROU VÁRIAS EDIÇÕES DAS 
SEMANAS DA MODA. QUAL FOI A PASSARELA  
DE QUE MAIS GOSTOU DE PISAR? PORQUÊ?
As primeiras são sempre marcantes, Miguel Vieira na ModaLisboa e 
Dolce&Gabbana em Milão são o ponto de partida da minha carreira, 
em termos nacionais e internacionais. O desfile da Valentino foi ines‑
quecível e desfilar duas vezes para o Jean Paul Gaultier foi um sonho 
realizado. Em Portugal, 22 edições consecutivas na ModaLisboa e no 
Portugal Fashion criaram um cordão umbilical com a moda nacional 
que tenho orgulho em manter até hoje. 

EM 2015, FOI DISTINGUIDO COM O GLOBO 
DE OURO DE MELHOR MODELO MASCULINO. 
QUE CARACTERÍSTICAS CONSIDERA TEREM 
SIDO ESSENCIAIS PARA ALCANÇAR ESTE 
RECONHECIMENTO?
O trabalho para o merecer, mas também a paciência, determinação e foco 
para o alcançar. Só à quinta nomeação consegui o tão desejado Globo.
Não vivo nem trabalho para os prémios, mas o Globo era um desejo 
desde o primeiro dia da minha carreira. É das poucas distinções que 
um modelo pode alcançar. Queria‑o por mim, mas queria‑o também 
pela minha família e por todos aqueles que me apoiaram ao longo 
do meu percurso. É um daqueles momentos que fazem o esforço e o 
sacrifício valerem a pena. 

FOI CONSIDERADO O “HOMEM MAIS SEXY  
DE PORTUGAL” POR DUAS VEZES 
CONSECUTIVAS. É UM HOMEM PREOCUPADO 
COM A IMAGEM? QUE CUIDADOS NÃO DISPENSA 
PARA SE MANTER EM FORMA?
A minha imagem é parte do sucesso do meu trabalho, mas não 
permito que seja o centro nem daquilo que faço, nem daquilo que sou. 
Fiquei feliz com o prémio, mas o foco é sempre fazer mais e construir 
um percurso que sei que é muito mais do que apenas estético. 

Creio que me preocupo na medida certa, sou vaidoso, mas não de 
forma exagerada. Treino regularmente, durmo bem e uso alguns 
cremes ao nível de rosto e corpo.

É UM AMANTE DE DESPORTO.  
É UMA SEGUNDA PAIXÃO? COMO COMEÇOU 
ESTA LIGAÇÃO AO DESPORTO?
É uma das minhas paixões, seguramente. Fiz natação em criança, 
joguei andebol durante cinco anos e frequento o ginásio desde essa 
altura. Gosto de correr junto ao mar e gostava de voltar ao yoga (já 
pratiquei esta disciplina durante um ano). Julgo ter herdado a paixão 
pelo desporto do meu pai... uma pessoa muito ativa, amante de todos 
os desportos e que treina muito até hoje, aos 64 anos. 

QUAL É O PAPEL QUE A ATIVIDADE FÍSICA  
TEM NA SUA VIDA ATUALMENTE?
É libertador. Dá‑me prazer, relaxa‑me e absorve‑me totalmente 
durante uma hora, na maioria dos dias. Tenho muita dificuldade em 
imaginar a minha vida sem treinar. 

ESTREOU-SE NO PEQUENO ECRÃ COMO 
APRESENTADOR NA RTP EM 2015. COMO SURGIU 
ESTA OPORTUNIDADE, FOI UM “ACASO”  
OU JÁ ERA UM OBJETIVO?
Foi um acaso e uma oportunidade do destino. O convite surgiu pela 
mão da APPICAPS para fazer uma reportagem nos bastidores do 
Portugal Fashion para o Whats UP – Olhar a Moda, da RTP2. As coisas 
correram bem e passei a integrar a equipa. Passados seis meses fazia 
o meu primeiro direto na TVI e assim iniciei o meu trajeto como apre‑
sentador... A mais fantástica e inesperada descoberta da minha vida. 

Não vivo nem 
trabalho para 

os prémios, mas 
o Globo era um 
desejo desde o 
primeiro dia da 
minha carreira.
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Blusão em pele e calças de algodão,
ambos Gucci na Fashion Clinic
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Fato de algodão Gio Rodrigues 
Colar Eugénio Campos 
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TORNOU-SE CONHECIDO DO 
PÚBLICO PORTUGUÊS COMO 
APRESENTADOR, MAS TAMBÉM 
TEVE A OPORTUNIDADE DE 
ENTRAR NA FICÇÃO NACIONAL 
QUANDO, EM 2016, PARTICIPOU NA 
NOVELA A ÚNICA MULHER. O QUE 
O CATIVA NA REPRESENTAÇÃO? 
É UMA ÁREA ONDE GOSTARIA DE 
INVESTIR?
Sim, depois do filme Leviano fiz essa participação 
na novela A Única Mulher. Gostei dessas participa‑
ções, não fecho a porta a mais experiências, mas o 
meu foco é a apresentação. 

NA NOVELA A ÚNICA MULHER TEVE 
A OPORTUNIDADE DE TRABALHAR 
COM ATORES ANGOLANOS. JÁ 
VISITOU ANGOLA OU ÁFRICA? 
QUE MEMÓRIAS GUARDA DESSAS 
EXPERIÊNCIAS?  
Efetivamente, já estive em vários países africa‑
nos e, no caso de Angola, por duas vezes, devido 
a motivos profissionais. Foram dias muito diver‑
tidos e dos quais tenho as melhores memórias. 
O povo angolano tem uma alegria contagiante. 
Gostava de regressar. 

APRESENTOU O PROGRAMA SOMOS 
PORTUGAL, DA TVI, QUE PERCORRE 
PORTUGAL DE NORTE A SUL. QUAL 
FOI O LOCAL MAIS ESPECIAL OU 
SURPREENDENTE QUE CONHECEU NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA? PORQUÊ?
É impossível referir apenas um. Portugal é muito 
rico na sua cultura e nas suas tradições, de norte 
a sul. Descobri um país que não conhecia assim 
tão bem. O programa foi uma grande escola, como 
apresentador, mas também como português. 

NUMA ALTURA EM QUE MAIS DO QUE 
NUNCA TEMOS A OPORTUNIDADE DE 
EXPLORAR PORTUGAL, QUE LUGAR 
ESCOLHERIA PARA PASSAR UMAS 
FÉRIAS DE VERÃO?  
Para um portuense que vive em Lisboa e que todos 
os anos visita o Algarve é complicado escolher 
apenas um local (risos). Gosto muito da Comporta 
e do Meco, por oferecerem uma praia mais selva‑
gem, e muitas vezes quase deserta. O Douro é 
também um dos meus locais de eleição, pela 
beleza, pela tranquilidade e pela qualidade. 

O QUE GOSTARIA DE FAZER EM 
TELEVISÃO E QUE AINDA NÃO FEZ?
Quase tudo. Sinto que o meu caminho ainda agora 
começou e que pode existir um longo trajeto pela 
frente. Desde o daytime a um talk show, na televi‑
são como na vida tudo é possível. 

QUE PROJETOS TEM EM MENTE 
PARA OS PRÓXIMOS TEMPOS A 
NÍVEL PROFISSIONAL E PESSOAL?
Sou muito feliz e realizado. Quero dar continui‑
dade a tudo o que tenho vindo a fazer e abraçar um 
novo projeto televisivo.

Sinto que o meu caminho ainda 
agora começou e que pode 

existir um longo trajeto pela 
frente (...) na televisão como  

na vida tudo é possível.
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Camisa Balenciaga e calças de algodão 
Dolce & Gabbana, ambos na Fashion Clinic 
Alpercatas de camurça Massimo Dutti 
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Tank top de algodão Dior e calças de algodão  
Dolce & Gabbana, ambos na Fashion Clinic

Colar Eugénio Campos
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Tank top de algodão Dior e calças de algodão  
Dolce & Gabbana, ambos na Fashion Clinic

Colar Eugénio Campos
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Camisa de ganga/algodão Balmain
e calções de algodão Dior,  
ambos na Fashion Clinic
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Camisa de ganga/algodão Balmain
e calções de algodão Dior,  
ambos na Fashion Clinic

Executive Producer
Focuspremium

www.focuspremium.com

Art Direction & Styling
Filipe Carriço

Assisted by
André Pequito

Photographer
Gonçalo Claro

Hairstyling & Make-Up
Tom Perdigão

Celebrity
Ruben Rua
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SMALLS

por João Libério

LISBOA TEM NOVO ESPAÇO  fashion de luxo PARA CRIANÇAS
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Lisboa tem vindo a evidenciar‑se como a próxima capital 
europeia da moda. Porém, se tal anima os mais crescidos, 
o que podem esperar os mais pequenos? Foi este o mote 
de Kirsi e Bruna para trazerem a moda infantil internacio‑

nal a Lisboa com a Smalls – Kids Fashion, a loja que apresenta uma 
seleção de marcas de luxo para crianças, pela primeira vez disponí‑
veis em Portugal. A nova boutique da capital fica no número 4 da Rua 
Rodrigues Sampaio, adjacente à icónica Avenida da Liberdade. A Smalls  
– Kids Fashion destina‑se apenas a crianças, dos zero aos 16 anos.
As suas mentoras, Kirsi Altjõe, empresária de moda infantil, bloguer 
e stylist, que se mudou para Lisboa há dois anos, e Bruna Azevedo, 
natural do Porto, e uma apaixonada por tendências, formam esta 
dupla de empreendedoras, que abriram o espaço perto da Avenida 
da Liberdade. É caso para dizer:  os melhores estilos mini-me chega‑
ram a Lisboa. Balmain, Givenchy, Dsquared2, MSGM, Moschino, 
Kenzo, Alberta Ferretti, Chloé, Karl Lagerfeld são as marcas de 
luxo que já estão disponíveis na Smalls – Kids Fashion.
“Os miúdos hoje em dia querem usar ténis e jeans ousados, camisas 
divertidas, seguindo a mesma estética dos pais. Os pais esperam 
a mesma experiência de compra como quando escolhem para si 
mesmos”, refere Kirsi Altjõe, cofundadora da Smalls.
A Smalls – Kids Fashion é, desta forma, a nova loja de luxo family 
friendly, onde a moda infantil é levada a sério pelos mais pequenos, 
tal como para os adultos. Uma seleção criteriosa de marcas top, 
com verdadeira atitude mini-me, que pela primeira vez está aces‑
sível no nosso país. O projeto do espaço tem a assinatura do arqui‑
teto Nuno Rodrigues, reconhecido pelos seus diversos trabalhos 
executados tanto em Portugal como noutros países, destacando‑
‑se o mais recente, o restaurante Fifty Seconds, em Lisboa.
A Smalls – Kids Fashion abre de segunda a sábado, das 10h00 às 
19h00, e aos domingos, das 10h00 às 15h00. Outras marcas premium 
como Stella McCartney Kids e Balenciaga irão chegar brevemente.
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Al fresco
A VIDA ACONTECE LÁ FORA
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Se procura ideias para usufruir do espaço exterior, qualquer que seja a sua dimensão,  
a resposta está aqui. Depois da tempestade vem a bonança e vamos dar festas no 

pátio ou simplesmente relaxar até ao entardecer no terraço. Selecionámos alguns dos 
nossos móveis e acessórios favoritos para exteriores à espera de serem vividos.

por Fátima Magalhães
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As propostas das coleções de mobiliário de exterior, 
acessórios e iluminação que as marcas e os designers 
apresentam a cada ano fazem‑nos prever bons momen‑
tos passados ao ar livre. Design, função e conforto 

estão na ordem do dia quando o objetivo é prolongar a nossa sala de 
estar para o exterior. E nós perseguimos o sonho de, em breve, estar‑
mos descontraídos numa poltrona ou a sair da piscina para espregui‑
çar na chaise-longue cujo tecido seca em menos de cinco minutos.
E a vasta gama de propostas abraça várias atmosferas. Da reinter‑
pretação das antigas cadeiras de bistrô ao melhor estilo parisiense, 
às composições modulares de linhas direitas, de inspiração arquite‑
tónica. Em coleções que se distinguem entre si, destinadas a casas 
de campo ou apartamentos de luxo com vista para o mar, as propos‑
tas partilham o mesmo objetivo: fazer dos dias passados ao ar livre 
momentos de puro descanso, design, cor e conforto.

Vondom Moon

Ethimo Concreto
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Roda Thea

Ethimo Rafael
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Vondom Tablet Ramon Esteve

GL Terracotta Ambience
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Nilo outdoor lamp

A DIFERENÇA É SEMPRE BEM-VINDA
Da Ethimo, a coleção Concreto, com design de Luca Nichetto, rein‑
terpreta as mesas de café bistrô, criando peças robustas e versá‑
teis, com uma estética pura e refinada. Concreto expressa a forma 
essencial e a “substância” desta nova linha de mesas projetadas para 
decorar os ambientes exteriores de casas mais contemporâneas. 
Com base de cimento maciço, têm uma estrutura de alumínio e a 
superfície pode ser redonda ou quadrada, com acabamento em teca 
ou cerâmica preta. Exótica, natural e especial, imaginada para espa‑
ços exteriores mais exclusivos, a coleção Rafael com design de Paola 
Navone, nasce da capacidade excecional da designer italiana em 
interpretar e reinventar o pensamento estético e as formas de cultu‑
ras e paisagens distantes, dando origem a um diálogo harmonioso 
entre os móveis e o ambiente que os rodeia. As peças sugerem uma 
nova forma de estar ao ar livre, com o design inspirado na natureza e 
fazendo da criatividade o verdadeiro refúgio. A colaboração entre os 
materiais – teca, mármore e pedra de lava –, une‑se à proposta cromá‑
tica sofisticada dos tecidos, a que Paola Navone já nos habituou.

Soluções ainda mais decorativas, que se estendem para além da 
função, chegam‑nos pela mão da Talenti, com a coleção Scacco, 
assinada pela dupla de designers talentosos Ludovica+Roberto 
Palomba. O melhor estilo de vida italiano ao ar livre, em sofás e divi‑
sórias. O sofá modular, caracterizado por formas suaves e redondas 
e numa ampla variedade de módulos é adaptável a todas as necessi‑
dades. As almofadas dos assentos, apoiadas na estrutura de alumí‑
nio, são acolchoadas com espuma de secagem rápida e estofadas 
com tecidos resistentes às intempéries. O efeito geométrico da 
divisória, feita a partir de cabos náuticos, é visualmente impac‑
tante; funcionalmente, estes cabos cobrem a estrutura de alumínio 
sólida que compõe esta peça tão particular e elegante.
Somam‑se às propostas com características tão diferentes entre 
si, as das empresas de iluminação, com produtos adequados ao ar 
livre, também elas assentes no propósito de aliar funcionalidade ao 
melhor design. O verão já espreita, e com ele, acreditamos, seremos 
brindados com dias cheios de otimismo e momentos relaxantes.
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Descanso
À SOMBRA

Escolhemos as daybeds e guarda-sóis de algumas das marcas 
mais luxuosas da atualidade, especialistas no fabrico de mobiliário 

de exterior. Objetivo? Relaxar com o máximo conforto e proteger  
a pele da luz direta do sol. Bom descanso e bom verão!

por Isabel Figueiredo

RELAXAR COM O MÁXIMO conforto
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Os dias de sol e as temperaturas quentes convidam a 
sair de casa, em todos os sentidos. As flores dão cor 
às varandas, terraços e jardins e libertam perfumes 
vários, as portas de vidro deslizam deixando que a sala 

de estar se una ao espaço exterior, as refeições fazem‑se lá fora...  
A exposição diária ao sol sabe bem e recomenda‑se, desde que 
tomemos as devidas precauções. E esta máxima também é válida 
para quem gosta de dourar a pele sem olhar para o relógio. Mas 
desse assunto ocupamo‑nos nas nossas páginas de beleza.
Não que aqui a beleza não se inclua, uma vez que fomos à procura de 
alguns dos nossos must-have para assegurar o máximo de conforto 
que uma boa sombra proporciona. Se o sol brilha e espalha a sua boa 
energia pelo espaço, é verdade que nem sempre é bem tolerado e, 
não menos importante, desaconselhado nas horas mais quentes do 
dia. Os fabricantes de mobiliário de exterior sabem da importân‑
cia de garantir uma boa sombra há muitos anos. Mas o avançar da 
pesquisa ao nível de materiais, o progresso tecnológico e um design 
cada vez mais consciente fazem deste um sector em constante evolu‑
ção. E necessário. Seja em espaços residenciais, públicos ou outros.

Decidir com ponderação que tipo de mobiliário e soluções de 
sombreamento escolher é algo fundamental, uma vez que o espaço 
exterior é um prolongamento do estilo do espaço interior. Além 
disso, as nossas opções devem considerar a envolvente – o terraço 
ou o jardim é demasiado exposto? Está perto do mar? O clima na 
zona é adverso e mesmo no verão o grau de humidade é elevado?
Escolher bem significa considerar a qualidade dos materiais, a boa 
construção das peças, atendendo ao local onde serão colocadas, e se 
aí permanecerão durante o ano inteiro sujeitas às mudanças de clima.
Alumínio revestido a pó, belos tecidos para exterior ou materiais como 
teca ou cerâmica podem ser vistos em muitas marcas, caso da Tribù, 
Gloster, Manutti, Vondom, Glatz... As nossas escolhas destacam‑se  
ao sol e propõem uma merecida pausa para um momento relaxante.

Da GLATZ, o exclusivo guarda‑sol Aura, com forma quadrada, braço 
livre e poste lateral, para libertar algum espaço, usa a madeira de 
eucalipto envernizada FSC de alta qualidade. Utiliza ainda compo‑
nentes de aço inoxidável e alumínio prateado revestido a pó. A marca 
sugere ainda os modelos Alexa e Alu Smart. www.glatz.ch

Aura, da Glatz
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PAOLA LENTI propõe Bistrò, um guarda‑sol em tecido, 
disponível em dois formatos, plano ou em forma de 
cúpula. Pode ser inclinado na posição desejada, graças 
a uma dobradiça. A estrutura de alumínio envernizado 
a mate está disponível em várias cores, ou acabamento 
com brilho envernizado; hastes de suporte em fibra de 
vidro envernizadas na mesma cor da estrutura. Estão 
disponíveis os tecidos Madras ou Tamil. www.paolalenti.it

Da MISSONI HOME, a espreguiçadeira Jalamar, com 
design de Cristiano Magnoni, colchão de espuma de 
dupla densidade com mecanismo de encaixe interno, 
revestimento à prova de água, manchas e mofo, anti‑
deslizante e removível, permitindo que a peça possa ser 
instalada diretamente no chão. www.missonihome.com

Da EGO PARIS, as Beach Nested Cabins revisitam o 
conceito tradicional da emblemática barraca de praia 
conferindo‑lhe uma visão contemporânea e confortável. 
Mobiliário de exterior com uma nota divertida e friendly, 
com design de Dorothée Noirbent. Biarritz, Deauville, 
Pampelonne, Honfleur e Noirmoutier são as versões 
disponíveis. https://en.egoparis.com

Ego Paris, Beach Nested Cabins 

Missoni Home, Jalamar
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A TALENTI, marca de referência no sector 
exterior de alta gama, apresenta as suas 
coleções para o verão de 2020, e nós 
destacamos a daybed Eden, projetada 
por Marco Acerbis. A peça parece estar 
suspensa no ar. A estrutura de sombrea‑
mento abre e fecha com um sistema de 
pistão hidráulico. As almofadas são de 
tecido, removíveis, fáceis de lavar e resis‑
tentes a agentes atmosféricos. A espuma 
é de secagem rápida. www.talentisrl.com

Da ETHIMO, a nova pérgola Eivissa, nome 
em catalão para Ibiza, é fruto da criativi‑
dade do design de Ludovica e Roberto 
Palomba e da paixão da Ethimo pelo 
mundo do mobiliário de exterior. Eivissa 
cria uma atmosfera de relaxe ao mesmo 
tempo que evoca o bom tempo e a lumi‑
nosidade da cosmopolita ilha espanhola, 
numa narrativa conceptual aberta às 
tendências e à máxima funcionalidade. 
www.ethimo.com

Talenti, Eden

Ethimo, Eivissa

Paola Lenti, Bistrò

Talenti, Upperalu



BACCARAT CRYSTAL   
New Antique Amber Limited Edition, jarra.

MISSONI HOME
Almofada.

VISTA ALEGRE
Da Vinci 500 anos, prato raso.

BOCA DO LOBO
The Pixel Collection  

com Vista Alegre, aparador.

BUGATTI    
Collezione Le Jardin des Animaux 

dans la Ville, talheres. FENDI CASA    
Thea Armchair, poltrona.

LIVING
DECOR

BORDALLO PINHEIRO  
& CLAUDIA SCHIFFER

Jarra.

LOUIS VUITTON
Tropicalist by  

Campana Brothers, jarra.

LOUIS VUITTON  
Origami Flowers by Atelier Oï.

VERSACE HOME  
COLLECTION

Velas.



IDEIAS
PARA
DECORAR  
O SEU
ESPAÇO

FORNASETTI   
Butterfly, porta‑revistas.

VERSACE HOME 
Jungle‑print, prato.

BAOBAB
Tsiraka, vela.

ROSENTHAL
Zadig, jarra.

FORNASETTI
Bollywood fish, pote.

GUCCI
Chiavari, cadeira.

VISTA ALEGRE
Herbariae, conjunto de 2 chávenas

de chá com pires.

MOOOI
The Golden Chair, 

cadeira.

GUCCI  
Cat‑print, prato.
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Alta-fidelidade – ou hi‑fi – é um termo usado por entusiastas de áudio 
doméstico quando se referem à reprodução de som de alta qualidade. 

Idealmente, um equipamento de alta-fidelidade possui quantidades 
mínimas de ruído e de distorção, com uma resposta de frequência 

precisa. E um bom sistema de som é uma ferramenta essencial para 
criar um ambiente perfeito e luxuoso em cada casa. 

por João Libério
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SISTEMAS DE SOM HIGH-END
PARA DESFRUTAR EM CASA
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O s puristas preocupam‑se, sobretudo, com a quali‑
dade do som; outros audiófilos estão mais interes‑
sados no design e há ainda aqueles que precisam de 
estar sempre um passo à frente, para se destacarem 

da multidão. A pensar nisso reunimos algumas opções elegantes  
e modernas, que acrescentam valor à decoração da casa e que 
representam a presente tendência para o áudio doméstico.

RUARK AUDIO · R7 E R5
A marca de áudio de luxo britânica Ruark Audio alia o som potente 
e encorpado ao seu design elegante e moderno. Não é de admi‑
rar que as suas criações tenham sido apelidadas de Aston Martin 
dos altifalantes, ao projetarem sistemas de música que, primeiro, 
chamam a atenção e, depois, seduzem os ouvidos. Na programação 
da Ruark Audio destacam‑se dois sistemas de som, o R7 e o R5, 
que resultam ser tão bons quanto aparentam. Com um visual retro, 
pormenores de madeira e contornos elegantes, prestam homena‑
gem aos aparelhos do passado mantendo um perfil contemporâ‑
neo. Cada sistema possui ainda o controlo rotodial exclusivo da 
Ruark Audio, um botão de controlo circular não muito diferente 
dos mostradores rotativos dos telefones e rádios de outrora.  
Os altifalantes criados pela marca familiar – independentemente 
do tamanho – produzem sons bonitos e claros, que ressoam por 
todo o espaço. A acústica é quente e diferenciada, enquanto os 
graves são poderosos, mesmo nos aparelhos mais pequenos.

BOSE · WAVE SOUNDTOUCH IV
O fabricante de áudio de luxo Bose disponibiliza conectividade 
de ponta sem fios nos seus altifalantes de classe mundial Wave 
SoundTouch IV – um sistema de áudio doméstico que torna mais 
fácil do que nunca reproduzir CD (se ainda for o caso), ouvir rádio ou 
transmitir as suas músicas favoritas. Dotado de uma poderosa apli‑
cação, a mesma conecta‑se a todos os serviços de streaming que 
estiver a usar, tais como Spotify e Apple Music, via bluetooth e Wi‑Fi. 
A tecnologia de altifalantes Waveguider oferece um som realista e 
preenche o espaço de forma sofisticada. É, ainda, possível combi‑
nar o sistema com ferramentas como Alexa (Amazon) para usar os 
comandos de voz de forma a controlar o que se deseja reproduzir.  
O Wave SoundTouch também pode ser conectado a outros disposi‑
tivos para poder ouvir música em toda a casa.

Ruark Audio

Bose
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BANG & OLUFSEN · BEOSOUND BALANCE
E BEOSOUND EDGE
A marca de áudio dinamarquesa Bang & Olufsen produz desde 1925 altifalantes 
de alta qualidade e com alto enfoque na estética. Explorando o impacto visual de 
linhas minimalistas combinadas com texturas e gamas que reúnem as cores da 
moda, a oferta da BO abrange aparelhos e acessórios de pequeno porte, portá‑
teis, além de altifalantes domésticos e muito mais. O seu último lançamento – o 
Beosound Balance – é um altifalante inteligente sem fios, que combina a estética 
elegante com o alto desempenho de som. Tem uma interface inovadora, que fica 
oculta quando não está em uso, e sete drivers de altifalantes cuidadosamente 
posicionados com tecnologia de formação de feixe, o que permite escolher entre 
som potente, que enche uma sala, para ouvir todos os dias, e a opção sonora para 
experiências musicais precisas e imersivas. Além disso, dois woofers opostos 
geram um som grave e poderoso. Entre os produtos de áudio mais originais da 
Bang & Olufsen, pelo qual recebeu o prémio do design mais minimalista, está o 
Beosound Edge, que permite duas opções de posicionamento: como uma peça 
circular colocada no chão ou aplicada na parede, desafiando a gravidade.

BOWERS & WILKINS · ZEPPELIN WIRELESS
E FORMATION WEDGE
Desde 1966 que a “busca pela perfeição” da Bowers & Wilkins tem resultado 
numa sequência de inovações em caixas acústicas que têm vindo a satisfazer 
os mais exigentes e apurados ouvidos do mundo. Depois de a especialista em 
áudio britânica ter lançado o altifalante Zeppelin Wireless há mais de um ano, 
voltou agora  à vida reconhecido como peça sublime e com uma roupagem ainda 
mais elegante. Assemelhando‑se a uma miniatura de um zepelim real, pode 
servir apenas enquanto altifalante assim como elemento de decoração interior.
Porém, o mais recente lançamento – B&W Formation Wedge – é igualmente bem 
desenhado, com uma estética notável, além de oferecer um som potente e limpo, 
com agudos nítidos e graves robustos bem medidos. Com um design que vale a 
pena ser exibido, e sem fios, este aparelho é compatível com Apple AirPlay 2, 
aptX HD Bluetooth, Spotify Connect e Roon Ready.

CABASSE · LA SPHÈRE E THE PEARL
A Cabasse é bem conhecida pelos seus altifalantes coaxiais esféricos, que 
atingem o pico com La Sphère, de 130 cm de altura. A marca francesa desen‑
volveu ainda uma versão muito mais compacta: o The Pearl. O design esférico 
do La Sphère faz dele o único sistema do mundo de “fonte pontual” com quatro 
vias. A esfera de 70 cm parece pouco convencional, mas a sua forma permite 
que o altifalante desapareça como fonte de som, de modo a que se ouça apenas 
a música. Com o The Pearl, altifalante de streaming inteligente, a Cabasse 
sugere uma versão mais modesta do seu La Sphère num altifalante esférico 
com 32 cm de altura. Este é ainda o primeiro triaxial da marca, com uma saída 
de som equivalente à de um carro de Fórmula 1 (118 dB) e uma amplificação de 
pico de 3200 W, em que a sua forma esférica não está apenas de acordo com a 
estética icónica da marca, como também é ideal para obter coerência espacial.
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DEVIALET · PHANTOM
O debate entre a amplificação analógica e a digital 
termina com o Phantom, da Devialet, um altifalante sem 
fios que projeta acústica ultradensa usando a tecnologia 
Analog Digital Hybrid – que amplia o som sem distorção 
ou ruído de fundo. O mais recente Gold Phantom supera 
essa conquista, sendo oito vezes mais poderoso do que 
o Phantom original, com a promessa de nos permitir 
ouvir músicas o mais próximo possível das intenções de 
qualquer artista. O sistema de som fabricado em França 
ostenta um impressionante acabamento banhado a ouro 
rosado de 22 quilates e um tweeter de titânio. São 4500 W 
de potência e um máximo de 108 decibéis de impacto 
físico e uma resposta de frequência de 14 Hz a 27 kHz 
(muito fora do alcance do ouvido humano). Equipado com 
sistema bluetooth e WI‑FI, tem um design, no mínimo, 
diferente. Arrojado, o seu estilo faz lembrar, remota‑
mente, um para‑choques de carro retro. Se preferir o 
tom prateado pode optar pelo Silver Phantom, além 
do modelo mais “normal”, o Phantom White, ou a edição 
especial Phantom Opéra de Paris | Devialet, que, inspi‑
rado nos icónicos interiores dourados daquele espaço, 
apresenta o logótipo da Ópera de Paris e placas laterais 
em folha de ouro, finalizadas pelos Ateliers Gohard.

MARTIN LOGAN · SUMMIT X E CRESCENDO X
Geralmente assume‑se que a Martin Logan foi fundada 
por dois homens, Martin e Logan, o que é quase verdade: 
Gayle Martin Sanders e Ron Logan Sutherland são os seus 
fundadores. O Summit X foi o primeiro altifalante eletros‑
tático híbrido da marca a trazer dispersão controlada 
para baixas frequências. Usando a tecnologia Dispersion 
PoweredForce™, proporciona uma mistura perfeita com o 
transdutor XStat™. Quatro pés modulares e inovadores ajus‑
tam a dispersão vertical numa faixa de 12 graus, enquanto o 
nível de 50 Hz controla a saída do woofer para proporcionar 
graves suaves, limpos e poderosos em todo o ambiente. Já 
o Crescendo X apresenta materiais e acabamentos de alta 
qualidade, que lhe conferem uma aparência escultórica. 
Embora as suas linhas curvas e o suporte de alumínio possam 
ser algo retro, os componentes eletrónicos são completa‑
mente atuais. Um woofer grande lida com frequências baixas 
e médias, com dois tweeters a fornecerem som alto e limpo. 
Alimentado pelo seu próprio amplificador Classe D para uma 
clareza excecional, o Crescendo X não é apenas compatí‑
vel com o AirPlay2 da Apple, como também suporta o DTS 
Play‑Fi e possui certificação “Works with Alexa”.
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O sol vai alto, o tempo está quente e há toda uma estrada que se estende à nossa 
frente. Esta é, sem dúvida, a oportunidade ideal para aproveitar um passeio de carro, 

ao ritmo relaxado da season. E o que poderia fazer deste passeio algo ainda mais 
especial? A vantagem de remover o tejadilho e deixar entrar a brisa fresca de verão. 

Existem vários modelos de descapotáveis, o que pode dificultar a escolha, mas  
a equipa da F Luxury fez o trabalho por si e selecionou os must‑have do momento.  

O denominador comum? Design, performance e... luxo. Tudo isto a céu aberto.  

por João Libério
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DESCAPOTÁVEIS de al ta gama
THE  most exciting  OPEN-TOP CARS
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BENTLEY CONTINENTAL GT 
CONVERTIBLE  
EQUESTRIAN EDITION
O exclusivo automóvel sugere uma infi‑
nidade de características distintas, com 
base nos pontos fortes do icónico Grand 
Tourer descapotável da Bentley. De 
edição limitada, é feito sob medida para 
os fervorosos amantes do desporto 
equestre. Inspirado no famoso festival 
equestre de Cheltenham, o imponente 
descapotável, alimentado pelo motor 
W12 de seis litros, com turbo‑compres‑
sor, é finalizado no exterior numa tona‑
lidade de verde especialmente distinta 
designada de verde Spruce.

MERCEDES S-CLASS 
CABRIOLET
A Mercedes tem uma longa e orgulhosa 
história de construir grandes descapotá‑
veis de luxo. Esse potencial de extrava‑
gância foi canalizado com sucesso para 
o moderno Cabriolet da Classe S, que é 
uma das melhores soluções para uma 
viagem confortável com quatro pessoas, 
a céu aberto, num ambiente de alto luxo. 
O modelo, que alia a comodidade a um 
design sedutor, tem um motor V8 de  
469 cv na versão mais básica da gama.

PORSCHE 718 BOXSTER  
GTS 4.0
Inspirado pelos Speedsters e Spyders 
minimalistas do final dos anos 1950 
e início dos anos 1960, o layout inter‑
mediário do motor e a acessibilidade 
relativa do Boxster deram à Porsche 
um produto superior ao 911 mais antigo. 
Com a nova versão GTS 4.0 e o retorno 
da potência clássica de seis cilindros, 
também disponível no Cayman, este 
motor é melhor apreciado ao ar livre, 
onde o som evocativo e o manuseio 
perfeito se combinam para uma expe‑
riência de condução fantástica.
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ASTON MARTIN DBS 
SUPERLEGGERA VOLANTE
Esta é a versão aberta superior do 
coupé DBS Superleggera, uma evolu‑
ção extrema do DB11 que anunciou a 
reinvenção do “segundo século” da 
marca. Com 725 cv – acelera dos 0 aos 
100 km/h em apenas 3,6 segundos –, 
pode alcançar 340 km/h de veloci‑
dade máxima, este Superleggera 
Volante foi desenhado e construído 
como um GT luxuoso, mas com o 
desempenho de um hipercarro.

ROLLS-ROYCE DAWN
Nos primeiros tempos da Rolls-
-Royce, todos os seus modelos 
tinham capota móvel de modo 
que havia toda uma herança 
em que o Dawn podia basear‑
se. Este modelo segue os seus 
“irmãos” Wraith e Ghost no 
recurso a equipamentos de 
corrida e acessórios internos, 
combinando o estilo tradicio‑
nal com a tecnologia moderna. 
Em termos de estilo, o Dawn é 
um cabriolet sempre elegante, 
com ou sem capota.

LEXUS LC 500 
CONVERTIBLE
Este novo Lexus pode ter “perdido” 
o teto, mas não perdeu de todo o 
apelo estético já admirado na versão 
coupé. Apesar de poder recolher a 
capota, mantém uma configuração 
2+2, justificando o nome Convertible 
e não Roadster. No processo de con‑
versão para uma versão aberta, a 
Lexus reforçou estruturalmente o 
seu modelo, recorrendo a materiais 
como alumínio e magnésio para 
minimizar o aumento de massa, de 
modo a garantir características 
dinâmicas idênticas às do coupé.
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OS RETIROS TERAPÊUTICOS mais prazerosos 
Umas férias para perder peso, desintoxicar ou relaxar o espírito podem ser 

exatamente aquilo de que precisamos para iniciar um novo estilo de vida e ser o ponto 
de partida para ficarmos mais em forma. Este é um tipo de férias particularmente 

delineado para nos ajudar a atingir e a manter o peso ideal. Os planos dietéticos 
personalizados encorajam uma nutrição mais adequada que nos irá beneficiar durante 

a estadia. E podemos depois usar esses conselhos práticos no nosso dia a dia.

por Fátima Magalhães

Health & Wellness
DE TOPO
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LONGEVITY HEALTH & WELLNESS HOTEL 
(PORTUGAL, EUROPA)
O mais recente hotel de saúde e bem‑estar gerido pelo grupo 
Longevity Wellness Worldwide, em Alvor, foi inaugurado oficialmente 
no dia 6 de junho deste ano. Trata‑se de uma unidade hoteleira total‑
mente vocacionada para a saúde e o bem‑estar, com soluções integra‑
das para reparar, regenerar, preservar o estado de saúde, bem‑estar 
e beleza, promovendo vitalidade, autoconfiança e qualidade de 
vida. Em termos de serviços, o Longevity Health & Wellness Hotel 
desenvolveu uma seleção de ofertas estruturadas em sete pilares: 
Monitorização, Detox & Regeneração, Nutrição & Suplementação, 
SPA, Relaxamento & Mimo, Fitness & Medicina do Desporto e 
da Dor, Reequilíbrio Mental & Energético e Estética, Reshaping 
& Beleza. Tais programas incluem temas como Relaxamento/ 
/Spa, Detox (ligeiro a intenso), Emagrecimento, Reshaping, Stress, 
Reequilíbrio Energético, Beleza e Rejuvenescimento Facial e 
Corporal, Otimização Metabólica, da Obesidade, das Diabetes, da 
Saúde Cardiovascular, do Sono e da Saúde da Mulher.

ANANDA IN THE HIMALAYAS (ÍNDIA, ÁSIA)
O programa de gestão de peso do Ananda Spa Resort tem uma meto‑
dologia científica com diretrizes específicas para gerir o peso de forma 
sustentada. O programa assenta em alguns pilares fundamentais como 
as terapias desintoxicantes, o exercício, o yoga, a dieta e a meditação. 
O programa Ananda é um dos poucos no mundo onde a meditação é 
uma das componentes principais para equilibrar a mente e o corpo.
Este retiro tem como base o melhor dos tratamentos ocidentais 
e ayurvédicos, e o spa oferece a atmosfera ideal e total priva‑
cidade para aprender a ganhar controlo no dia a dia em casa e no 
trabalho, o ingrediente básico para uma gestão de peso saudável.  
O pacote tem a opção de duração de 14 ou 21 noites de estadia.

SHA WELLNESS CLINIC (ESPANHA, EUROPA)
O reconhecido método SHA integra as terapias naturais mais 
eficazes com a nutrição altamente terapêutica, sem negligen‑
ciar os últimos avanços na medicina ocidental, especialmente 
na medicina preventiva, genética e antienvelhecimento. 
A abordagem da SHA ajuda os hóspedes a perder peso, a 
mantê ‑lo a posteriori e a aumentar a sua vitalidade. O cliente 
usufrui de uma dieta personalizada e projetada para equilibrar 
o metabolismo e reduzir o açúcar no sangue, e de um programa 
dietético com bebidas à base de ervas específicas para facili‑
tar a eliminação do excesso de gordura. O programa fitness é 
destinado a melhorar a condição física, criando um plano de 
saúde e exercício físico personalizado. Tem a duração mínima 
de 7 dias e a recomendação do programa é de 14 dias de estadia.
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KARKLOOF SAFARI SPA (ÁFRICA DO SUL, ÁFRICA)
Este retiro fica situado dentro de uma reserva de caça panorâmica na região de KwaZulu‑Natal, e combina os tratamentos terapêuticos do maior 
spa de África com uma experiência de safári inesquecível. O Karkloof oferece a oportunidade de descobrir uma vida selvagem deslumbrante, 
com a observação de espécies características da zona. O spa, por seu turno, tem um enquadramento lindo, rodeado de penhascos incríveis, 
vales exuberantes e magníficas cataratas. As atividades incluem sessões de ciclismo na vida selvagem, caminhadas na natureza, kickboxing, 
yoga e refirmação do corpo, entre outras. Normalmente, quem procura este retiro, anseia por conseguir gerir o seu peso, mas a hidroterapia 
e os tratamentos de spa também são os complementos ideais para aprender a controlar o stress. Programas de 7 dias são o recomendado.

LIVING RETREATS AT BLUE 
WATERS (ANTÍGUA, CARAÍBAS)
Blue Waters é um refúgio  de tranquilidade e 
sofisticação localizado entre três enseadas de 
praia isoladas. O retiro de bem‑estar propõe 
um santuário com um forte foco numa abor‑
dagem holística de modo a alcançar um estilo 
de vida saudável e livre de pressões. Cada 
hóspede recebe um programa personalizado 
para atender a todos os seus requisitos para 
umas férias plenas. Durante todo o retiro pode 
desfrutar de diversas atividades que promo‑
vem o bem‑estar mental e físico como windsurf, 
alinhamento postural, yoga, meditação, pilates, 
caiaque, boxe e condicionamento corporal, 
entre outras. Os programas disponíveis são 
de 7 dias, deixando parte da tarde livre para 
se deliciar com um tratamento de spa rela‑
xante ou simplesmente dar uns mergulhos 
nas águas quentes e calmas das Caraíbas.
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Em Portugal, o luxo está sobretudo presente na simplicidade e no que é genuíno.  
E as ilhas portuguesas são um bom exemplo disso, cada vez mais procuradas para  

viagens românticas, férias em família ou aventuras individuais. Deixe-se seduzir pela beleza 
inegável da diversidade das suas paisagens naturais: desde os trajetos montanhosos  

e floridos da ilha da Madeira, ao verde a perder de vista do arquipélago dos Açores.  
E se a todas estas apetecíveis atrações juntarmos o luxo e o charme de certos 

restaurantes, hotéis e outros locais que possam enriquecer a experiência insular?  
A F Luxury propõe-lhe um roteiro especial com os spots mais premium destas ilhas. 

por João Libério
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PISCINA DO PESTANA CASINO 
PARK HOTEL, FUNCHAL 
A piscina infinita dá ao terraço deste hotel de 
cinco estrelas um carácter quase paradisíaco.  
O fim da piscina e o início do oceano Atlântico 
fundem‑se e parecem um só. Há melhor 
forma de terminar uma tarde do que nesta 
piscina, com uma vista desafogada da baía do  
Funchal? Assinado pelo grande mestre 
da arquitetura mundial Oscar Niemeyer, o 
Pestana Casino Park e a sua piscina apresen‑
tam fantásticas vistas para os famosos jardins 
da Madeira, onde se vislumbra também o mar, 
as montanhas e a natureza – elementos que 
inspiraram Niemeyer a delinear este hotel.

PISCINA DO SANTA BÁRBARA 
ECO-BEACH RESORT, RIBEIRA 
GRANDE, SÃO MIGUEL
Nesta piscina, rodeada por um relvado, pode 
ouvir‑se o som das ondas do mar bem de perto, 
já que o resort se encontra ao nível do oceano. 
É possível colocar camas dentro de água para 
relaxar um pouco e sair da piscina diretamente 
para a praia de Santa Bárbara, com mais de um 
quilómetro de extensão, através de um acesso 
exclusivo. Como não poderia deixar de ser, 
esta piscina de água salgada dispõe ainda do 
apoio de um bar, que alcança, com materiais 
ecológicos e de origem portuguesa, a moderni‑
dade das estâncias mais luxuosas.

PISCINA DO VIDAMAR RESORTS 
MADEIRA, FUNCHAL
Ao todo, o Vidamar tem quatro piscinas exte‑
riores. Duas das piscinas infinitas, de água 
salgada, estão separadas por um bar com espla‑
nada, onde é possível beber um copo ao final da 
tarde. São das grandes atrações deste resort de 
cinco estrelas e fazem parte do top 10 mundial 
de piscinas da Trivago. Não é preciso ir para as 
Caraíbas para encontrar uma piscina paradi‑
síaca como esta. Situado a apenas cinco quiló‑
metros do centro, as duas piscinas exteriores 
deste resort de cinco estrelas têm vistas pano‑
râmicas para a baía do Funchal e para o oceano.
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THE CLIFF BAY, FUNCHAL
O premiado Cliff Bay do Funchal é o primeiro hotel de 
cinco estrelas do grupo PortoBay Hotels & Resorts e 
o seu ex‑líbris. Com uma localização ímpar, no alto de 
um promontório natural, de acesso direto e privado ao 
mar, possui três piscinas – uma delas de água salgada 
e ao nível do mar –, um campo de ténis e outro de golfe. 
Trata‑se de um hotel reconhecido também pela quali‑
dade dos três restaurantes que alberga, sobretudo o  
Il Gallo D’Oro. O hotel inclui ainda uma biblioteca e três 
salas de conferência, cabeleireiro, spa, banho turco, 
sauna e health club. Inclui 200 quartos, onde o requinte 
e o luxo imperam, os seus jardins com numerosos 
recantos e palmeiras seculares, completam o quadro 
com uma magnífica vista para a baía do Funchal.

AZOR HOTEL, SÃO MIGUEL
Situado em frente da marina, o Azor Hotel, que inte‑
grou a lista do Design Hotels no ano passado, é conhe‑
cido pelos materiais utilizados na decoração e pela 
proximidade do oceano. O mar e a natureza vulcânica 
da ilha serviram de inspiração para a escolha das 
camas, cadeiras, mesas, o que lhe confere um estilo 
rústico e, ao mesmo tempo, cosmopolita. Integra 123 
quartos e suites com vista para o mar, o restaurante 
À Terra, um lobby market – uma espécie de mercearia 
de vinhos e queijos –, ginásio, casino, piscina exte‑
rior panorâmica e ainda um rooftop bar. Este hotel 
de cinco estrelas, inaugurado em 2016, resulta da 
remodelação do antigo Hotel Príncipe do Mónaco.

THE VINE, FUNCHAL
Inspirado na vinicultura madeirense, o The Vine 
respeita o tema das videiras na escolha de cores de 
cada piso, sempre com um estilo arrojado e alternativo. 
Caracterizado pelos quartos luxuosos e pela piscina 
infinita com vista para a baía do Funchal, o hotel de  
cinco estrelas já foi distinguido três vezes com o  
Prémio de Melhor Design Hotel da Europa. Cada piso 
reflete o aspeto da vinha numa determinada estação do 
ano, com um esquema de cores diferente. Disponibiliza 
ainda uma piscina, um spa, e ainda se pode utilizar o 
ginásio pertencente ao centro comercial contíguo, 
sem custo adicional, e com acesso direto por elevador. 
Localizado mesmo no centro da cidade do Funchal, 
proporciona uma vista para o porto e para a baía.



Destinos Evasões 

- 91 -

WILLIAM RESTAURANT, BELMOND REID’S PALACE, FUNCHAL
É o restaurante gourmet do hotel Belmond Reid’s Palace e foi galardoado com uma estrela do 
prestigiado Guia Michelin. O chef Luís Pestana é quem lidera uma equipa de profissionais que 
leva à mesa as iguarias deste espaço de referência, que tem como objetivo utilizar os melho‑
res produtos da ilha numa abordagem moderna e europeia da gastronomia. Com uma vista 
privilegiada do mar e dos dez hectares de jardins subtropicais do hotel, é possível degustar 
pratos sofisticados que homenageiam produtos regionais, como o maracujá, o inhame ou 
os ovos biológicos do Caniço. À equipa de cozinha junta‑se a equipa de sala, liderada pelo 
escanção Alberto Luz, que executa um trabalho fantástico no serviço de vinhos e nas suas 
diversas harmonizações com pratos que são uma autêntica experiência gustativa, como o 
lavagante com baunilha e abóbora, ou o bacalhau confitado com batata‑doce fumada e coco.

RESTAURANTE AREAIS,  
SANTA BÁRBARA ECO BEACH RESORT, SÃO MIGUEL
Com uma localização privilegiada e uma vista deslumbrante para a praia e o oceano, o 
Areais é, como o resort que o acolhe, um refúgio de luxo. O restaurante oferece uma carta 
de sabores genuínos conquistados através da frescura dos ingredientes locais e sazonais, 
com espaço para os sabores portugueses e regionais, com um toque internacional. O desta‑
que vai para o sushi feito com peixe do mar dos Açores. Como entrada, não deixe de sabo‑
rear os típicos bolos lêvedos das Furnas e o pão característico da Ribeira Grande, e para 
finalizar, frutas e queijos de origem açoriana. Desfrute da deslumbrante vista enquanto 
experimenta pratos delicadamente confecionados ao som das ondas do oceano Atlântico.

IL GALLO D’ORO, THE CLIFF BAY HOTEL, FUNCHAL
É o único restaurante da Madeira com duas estrelas Michelin, e tem ao leme o chef Benoît 
Sinthon desde 2004. Com uma inspiração mediterrânica, mas sobretudo ibérica, nos pratos 
do Il Gallo D’oro dá‑se prioridade à frescura dos produtos, oriundos da ilha e também de 
outras partes da Península Ibérica. Entre as grandes atrações da ementa deste restaurante 
gourmet do The Cliff Bay estão a Bola D’Oro, o Pombo Eucalyptus e o Ramo de Pinho Mágico, 
pratos em que a experiência e talento de Benoît Sinthon são notórios. O chef segue a linha da 
cozinha aromática, mas confere‑lhe características inovadoras e marcadamente autorais.  
O harmonioso ambiente da sala, em consonância com a qualidade premiada da cozinha, 
com elementos pastel, terra e dourados, é fruto da remodelação do restaurante em 2012. 
A sala do restaurante e a esplanada ao ar livre fazem o deleite de um total de 30 pessoas.

RESTAURANTE TERRA NOSTRA,  
TERRA NOSTRA GARDEN HOTEL, SÃO MIGUEL
O tradicional cozido e as caldeiradas das Furnas, confecionados nas caldeiras naturais da 
Lagoa das Furnas, durante sete horas, são um dos pontos altos deste restaurante do Terra 
Nostra Garden Hotel, um espaço de art déco muito agradável. Porém, este espaço não se 
fica apenas pelo tradicional e, com toques de requinte e influências da cozinha francesa, 
apresenta uma excelente diversidade de pratos tradicionais de alta qualidade, como a carne 
de vaca, a abrótea ou o ananás açoriano. O restaurante do Terra Nostra Garden Hotel não só 
detém especialidades como também uma carta de vinhos premiada. Como se não bastasse, 
está inserido no parque botânico Terra Nostra e oferece vista sobre o Vale das Furnas.



AS ILHAS
PRIVADAS 

mais exclusivas para alugar



Praias de areia fina, mar azul-turquesa, uma brisa sussurrante e toda a tranquilidade 
em exclusivo. Já imaginou o privilégio de ter uma ilha inteira para si, praias 

particulares, um chef gourmet para atender a todas as necessidades e uma villa 
apenas sua? A pensar nisso, a F Luxury selecionou ilhas privadas para conhecer nas 

suas próximas férias e viver cada pedaço de terra e de água de forma única  
e fabulosa. Das Caraíbas às Maldivas, estes são alguns dos retiros eleitos,  

ilhas particulares que se destacam pelo extremo luxo e exclusividade.

por João Libério
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VOMO ISLAND 
– ILHAS FIJI, PACÍFICO SUL
É uma ilha privada com 87 hectares, situada 
no grupo das ilhas Mamanuca, a 15 minutos 
de helicóptero ou hidroavião do aeroporto 
internacional de Fiji. O Monte Vomo ergue‑
‑se no lado leste da ilha e proporciona 
vistas espetaculares de 360 graus para 
quem o quiser “conquistar”. Beneficiada 
pelas plantações naturais exuberantes, 
não é de admirar que a ilha tenha sido 
historicamente um refúgio preferido dos 
chefes reais de Fiji. Com apenas 28 villas 
e duas residências particulares, Vomo 
possui praias de areia macia, águas azuis 
e transparentes, que apelam a banhos 
prolongados e está apta a receber todo o 
tipo de famílias, até as mais numerosas. 
Com uma cozinha de topo, um spa e uma 
ampla gama de atividades, Vomo consegue 
tornar inesquecíveis as férias, as luas de 
mel ou outras celebrações especiais. Uma 
experiência cinco estrelas, única e pessoal.
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PETIT ST. VINCENT
– ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
A ilha dista 64 km de St. Vincent, localizada 
a sul, e é um paraíso de suaves colinas e 
exuberante paisagem. Rodeada por mais de 
1,6 km de praia de areia branca, este refú‑
gio escondido dos olhares alheios oferece 
atividades como windsurf, snorkeling, vela, 
mergulho, assim como alojamento em caba‑
nas e room service à beira‑mar. Possui 22 
chalés recém‑renovados, construídos em 
pedra e madeira local, com vistas deslum‑
brantes da ilha e do sul das Granadinas, 
devidamente dispersos para uma maior 
privacidade e conforto. Um retiro idílico 
perfeito para casais ou famílias que dese‑
jem um tempo de paz e tranquilidade. Com 
um novo restaurante e bar de praia, um spa 
na encosta e uma adega, sem televisões ou 
telefones nos chalés, e um serviço premium 
– tudo isto no seio de uma natureza pura, 
água a uma temperatura irrecusável e 
cristalina –, qualquer hóspede sente a ilha 
como sendo invariavelmente sua.



 Viagens Destinos

- 96 -

PETER ISLAND – ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS, CARAÍBAS
Esta é uma ilha privada paradisíaca e verdadeiramente única. O ambiente informal e acolhedor é extensível ao resort, templo de relaxamento, 
com a vantagem de usufruir de um clima excecional. A maior ilha privada das ilhas Virgens Britânicas é um oásis para quem deseja escapar 
e distanciar‑se das preocupações quotidianas. Com mais membros de hotelaria do que hóspedes, o resort da ilha oferece um serviço de 
alto nível, num ambiente muito tranquilo. Pode optar por uma suite com vista para o mar no luxuoso hotel ou por uma villa mais espaçosa 
e privada. As acomodações do Peter Island Resort oferecem privacidade e estão a poucos passos da grande piscina de água doce. Praias 
imaculadas, um spa rejuvenescedor, alojamentos confortáveis e uma culinária fresca e inspirada, completam o cenário de férias de sonho.

FOWL CAY 
– BAHAMAS, CARAÍBAS
A partir de Nassau, Bahamas, ou Fort 
Lauderdale, Flórida, voamos em charter para 
Staniel Cay. Depois, um barco percorre uma 
curta distância à volta da ilha, e, no meio de 
todo aquele mar azul deslumbrante avista‑
mos Fowl Cay, o resort. Diferente de qual‑
quer outro, com as suas numerosas enseadas 
isoladas e praias de areia branca, vegetação 
exuberante e flores tropicais perfumadas, 
Fowl Cay possui seis lindas villas totalmente 
equipadas com o máximo de conforto e luxo, 
para momentos de tranquilidade incom‑
parável. O ambiente aqui é muito informal, 
exalando um verdadeiro clima de help your-
self, e foi projetado para diferentes tipos 
de hóspedes, podendo optar por alugar uma 
casa ou ficar no edifício do hotel, com serviço 
completo. Em termos de atividades, existem 
dois pequenos veleiros e sete caiaques e uma 
piscina de água doce, localizada no Harbour 
Club, que também dispõe de um ginásio.
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LIZARD ISLAND
– AUSTRÁLIA, PACÍFICO SUL
Isolada do resto do mundo, a ilha soma  
24 praias de areia branca e exibe um resort 
a norte do estado de Queensland, localizado 
na Grande Barreira de Coral, com 40 suites de 
luxo. O parque nacional abrange 1013 hectares 
e Lizard Island é apenas acessível de avião 
privado, a partir do aeroporto de Cairns. Uma 
vez aqui, é possível usufruir de piqueniques 
isolados e avistar o pôr do sol nas suas praias 
particulares. No resort, combinando vistas 
deslumbrantes de mar com interiores discre‑
tos e elegantes, as acomodações de luxo são 
para todos os gostos: pode escolher entre 
as Anchor Bay Suites, em plano aberto, com 
percursos privados para a praia, e as Sunset 
Point Villas, em planos elevados, com vistas 
únicas e deslumbrantes. A cozinha “cinco 
estrelas” no restaurante Salt Water, os trata‑
mentos no Essentia Day Spa e os alojamen‑
tos premium compõem as maravilhas deste 
refúgio tropical da Grande Barreira de Coral.
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O encanto da região não se restringe à beleza das suas paisagens. Para além 
das vinhas a perder de vista, o Douro reúne miradouros com vistas de cortar a 

respiração, um dos melhores “néctares” do mundo e aldeias ricas em história para 
descobrir. Para lá do rio, há um património cultural e histórico que merece ser 

explorado, enquanto desfruta de uma hospitalidade ímpar, onde o luxo se alia às 
tradições num encontro perfeito entre o passado e o presente.

por Sofia Santos Cardoso

PARA LÁ DAS 
MARGENS DODouro



Destinos Evasões 

- 99 -

Da cidade do Porto, onde as águas do rio Douro desaguam, até Miranda do Douro, onde o rio entra em Portugal, há dezenas de quiló‑
metros para percorrer, sem pressa... Classificado como património mundial pela UNESCO, o Douro é uma das regiões mais ricas, 
em património histórico e cultural, de Portugal. Entre pequenas aldeias, casas brasonadas, vinhas em socalcos e paisagens que 
nos tiram o fôlego, há tradições e costumes que dão origem aos vinhos mundialmente apreciados, e que agora somos convidados 

a conhecer, em acomodações que combinam conforto e luxo, num abraço perfeito com a natureza envolvente. Hoje, para além das tradições viní‑
colas, o Douro é também uma referência no enoturismo – a CNN já o elegeu como a região de vinhos mais bonita do mundo e nós concordamos.

Douro SIX SENSES DOURO VALLEY
Onde: Samodães, Lamego 
Eleita o melhor hotel resort da Europa pelo Gallivanter’s Guide, o 
prestigiado guia mensal britânico para aficionados da hotelaria de 
luxo, esta unidade de cinco estrelas está localizada numa colina do 
Douro, em Samodães, e promete fazer da sua estadia um momento 
inesquecível – enquanto saboreia os melhores vinhos da região.  
O Six Senses Douro Valley ergue‑se numa mansão do século xix 
e oferece 57 alojamentos de várias tipologias, um spa, degusta‑
ções de vinho e uma piscina infinita no exterior com vistas deslum‑
brantes para o rio Douro. A Wine Library, localizada no centro do 
resort,  dispõe de uma carta de vinhos, onde os vinhos de Portugal e 
do Douro, em particular, assumem um papel de destaque. O espaço 
dispõe de ecrãs táteis ligados ao Museu do Douro e à vasta informa‑
ção sobre quintas e castas que o museu disponibiliza, uma generosa 
coleção de livros sobre temas do Douro e do vinho. É também aqui 
que os enólogos convidados e especialistas em vinhos partilham 
conhecimentos e detalhes sobre a arte de fazer e de degustar vinhos.

Six Senses Douro Valley

Six Senses Douro Valley
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QUINTA DO VALLADO
Onde: Peso da Régua
Em 2005, a Quinta do Vallado deu as boas‑vindas 
ao enoturismo com o seu confortável Wine 
Hotel, que abriu na Casa Tradicional, uma casa 
secular que remonta ao século xviii, perten‑
cente à família de D. Antónia Adelaide Ferreira. 
A sua cor ocre e o extenso jardim lateral saltam 
de imediato à vista na paisagem vinhateira que 
se estende ao longo do rio Douro, numa harmo‑
nia perfeita entre arquitetura e natureza. Sete 
anos depois, face ao sucesso do projeto, a 
Quinta do Vallado construiu um novo edifício, 
praticamente todo feito em xisto, o material 
dominante no solo da região. Assim, a Quinta do 
Vallado passou a dispor de mais oito generosos 
quartos, para além das cinco suites situadas na 
casa principal. Enquanto que os quartos da Casa 
Tradicional aliam o conforto à decoração histó‑
rica e tradicional do Douro, o Edifício Moderno, 
desenhado pelo arquiteto Francisco Vieira de 
Campos, prima pela decoração contemporânea 
e pelas linhas sóbrias e modernas.

Quinta do Vallado

Quinta do Vallado
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DOURO ROYAL VALLEY   
Onde: Baião
Rodeado pelas ancestrais vinhas da região, 
o  Douro Royal Valley Hotel & Spa  convida 
os hóspedes a desfrutarem de uma estadia 
inesquecível, num lugar especial, onde podem 
usufruir de vistas panorâmicas sobre as 
águas serenas do Douro. Aqui, todos os quar‑
tos oferecem vistas únicas para o rio, com 
ambiente moderno e acolhedor. Longe dos 
grandes centros urbanos, o Douro Royal Valley 
alia a tranquilidade da paisagem que nos rodeia 
aos quatro elementos naturais – ar, água, fogo 
e terra. Estes elementos inspiraram o hotel e 
estão muito bem representados pelo spa do 
estabelecimento, o The Royal Spa, através do 
extenso leque de tratamentos de beleza e de 
bem‑estar disponíveis, num convite irrecu‑
sável a cuidar do corpo e da mente. Nos dias 
soalheiros de verão poderá, ainda, desfrutar 
de mergulhos revigorantes na piscina infinita 
localizada no exterior, também esta com vistas 
panorâmicas únicas para os socalcos do Douro.

ROTEIRO F LUXURY
7 LOCAIS IMPERDÍVEIS

• Caves do Vinho do Porto 
Vila Nova de Gaia guarda até hoje as famosas caves do vinho do Porto. É o lugar ideal 
para conhecer um pouco melhor a história do vinho produzido nas margens do rio Douro 
e para provar o seu precioso néctar. É também aqui que poderá admirar os antigos barcos 
rabelo, os únicos que outrora transportavam o vinho das quintas produtoras até à foz.

• Museu do Douro
Situado na localidade de Peso da Régua, o Museu do Douro, dedicado à promoção do 
património, dá‑nos a conhecer uma outra perspetiva da cultura do vinho e da região. 

• Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
Na margem sul do Douro, fica  Lamego, uma das mais bonitas cidades do norte de 
Portugal. É aqui que podemos encontrar a escadaria de azulejos azuis e brancos que 
nos conduz até ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. 

• Estação Ferroviária do Pinhão 
No  Pinhão, a estação ferroviária também merece uma visita, em boa parte devido aos  
24 painéis cujos mosaicos refletem paisagens representativas da cultura vinhateira da região.

• Castelo de Numão
Em Vila Nova de Foz Coa, o Castelo de Numão, classificado como monumento nacional 
desde 1910, é uma das melhores muralhas defensivas de fronteira da época. 

• Parque Arqueológico de Foz Coa 
Também situado em Vila Nova de Foz Coa, é uma verdadeira «galeria de arte rupestre» ao 
ar livre, classificada de Património da Humanidade. Atualmente, o parque permite reali‑
zar visitas acompanhadas por um guia a quatro dos mais importantes núcleos do vale – 
Penascosa, Canada do Inferno, Ribeira de Piscos e Fariseu – em viaturas todo‑o‑terreno. 

• Aldeia Barca D’alva
É na área do Parque Natural do Douro Internacional, no Alto Douro Vinhateiro, que está 
situada a pequena aldeia Barca  d’Alva, famosa pelos cenários que conferem as suas 
amendoeiras em flor, e por ter sido o refúgio preferido do escritor Guerra Junqueiro. 
Esta é também considerada a mais antiga região vinícola demarcada do mundo.

Castelo de Numão

O rio Douro nasce na Serra de Urbión, no norte de 
Espanha, a cerca de 2000 metros de altitude. É o 

segundo maior rio de Portugal. O seu comprimento 
total é de 927 km mas, em Portugal, tem apenas 210 km. 
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PORQUÊ «DOURO»?
Existem várias explicações para a origem do 
nome «Douro». Uma lenda conta que era costume 
ver‑se cair umas pequenas e brilhantes pedras 
que, mais tarde, se veio a descobrir serem de 
ouro. No entanto, há quem diga que o seu nome 
se deve à cor barrenta das águas do rio, conse‑
quência das grandes quantidades de detritos 
que as enxurradas arrastavam pelas encostas 
e que por serem de um amarelo vivo lhe davam 
uma tonalidade de ouro. Mas há ainda quem 
defenda que este nome deriva do latim Durius, 
ou seja, «Duro», devido à dureza dos seus contor‑
nos tortuosos de escarpas altas e rochosas. 

DOURO41 HOTEL & SPA    
Onde: Castelo de Paiva
Inspirado no Douro Vinhateiro, o Douro41 Hotel & Spa recria os socalcos que caracterizam e moldam as encostas desta região, usando o 
xisto tradicional e as transparências em vidro que permitem vistas únicas para a paisagem circundante. Todos os quartos e suites gozam 
de uma generosa luz natural e de magníficas vistas numa linha minimalista que combina elegância e requinte. A piscina exterior panorâmica 
que, numa ilusão de ótica, parece estar suspensa sobre o Douro, não se percebendo onde este acaba e começa a piscina, merece um registo 
fotográfico para a eternidade enquanto desfruta de mergulhos refrescantes numa envolvência natural sem igual no nosso país. Um hotel 
contemporâneo em harmonia plena com a natureza, que nos convida a desfrutar do melhor que o Douro tem para oferecer. No restaurante, 
também ele panorâmico, poderá saborear as especialidades da gastronomia regional, e no spa poderá experimentar o circuito de hidrotera‑
pia. No exterior, há paisagens encantadoras a descobrir, não apenas na perspetiva das margens, mas também do rio. A doca fluvial do hotel 
tem lugar para 26 embarcações que prometem um passeio inesquecível ao sabor das águas de um dos rios mais bonitos do mundo. 

Douro41 Hotel

Douro41 Hotel
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As ilhas quase secretas da Ria Formosa são o cenário idílico 
para este verão, com deslumbrantes praias de areal extenso, 

onde pode mergulhar em águas cristalinas longe das multidões. 
Um verdadeiro paraíso em Portugal, onde a tranquilidade e a 

privacidade são o novo luxo.

por Alexandra Lopes

Mergulhos NO PARAÍSO
AS ILHAS QUASE SECRETAS

DA RIA FORMOSA
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O Algarve é já sobejamente conhecido da maioria, além‑fronteiras, graças às deslumbrantes praias de extensos areais e águas 
cristalinas. Mas a região esconde um paraíso natural onde a fauna e a flora coexistem em perfeita harmonia: o Parque Natural 
da Ria Formosa. Reserva natural desde 1978, é uma das mais belas preciosidades naturais do Algarve, tanto pela diversidade 
dos seus habitats como pela sua peculiar localização. Eleita, em 2010, uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal, a Ria Formosa 

é um vasto ecossistema que se estende por uma área de 20 mil hectares e 60 quilómetros de costa, que não pode deixar de visitar. 
No oceano ou na ria, entre a praia da Manta Rota e a Praia do Ancão, muitas são as praias das ilhas algarvias a perder de vista. Nada melhor do 
que conhecer cada uma das fascinantes ilhas da Ria Formosa, autênticos oásis quase secretos, onde a tranquilidade e a privacidade reinam.
Uma das melhores formas de conhecer as ilhas é proporcionada pelos passeios de barco, durante os quais poderá realizar a observação das 
aves aquáticas da Ria Formosa, que alberga espécies raras e em vias de extinção. Caso pretenda afastar‑se um pouco das águas abrigadas 
da Ria Formosa e aventurar‑se em alto‑mar, terá a oportunidade de avistar golfinhos, tartarugas‑marinhas, peixes‑lua e atuns. Para os apre‑
ciadores do mundo aquático, nada mais desafiante do que embarcar num veleiro privado e observar o comportamento dos cavalos‑marinhos, 
enquanto realiza a atividade de snorkeling. Damos‑lhe assim a descobrir algumas das excelentes praias das ilhas da Ria Formosa.

ILHA DA ARMONA
Classificada como reserva natural, a Ilha da Armona tem 
mais de seis quilómetros de extensão de uma beleza única. 
Aqui, onde o silêncio impera e é unicamente quebrado pelo 
canto harmonioso das gaivotas, podemos escolher entre 
os areais banhados pelo mar ou pela ria.  Dada a interdição 
de veículos motorizados, é possível usufruir de momentos 
de rara tranquilidade e mergulhar em águas paradisíacas, 
a poucos minutos de barco da cidade de Olhão. Após uma 
caminhada de cerca de 45 minutos no sentido nascente, 
chegamos ao areal deserto da praia da Fuseta e ali encon‑
tramos o expoente máximo do silêncio.

Ilha da Armona
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ILHA DA CULATRA
A Ilha da Culatra, antiga povoação piscatória, é uma das ilhas da Ria 
Formosa que faz a sublime separação entre o mar e a ria. Acessível 
apenas por barco, as suas águas transparentes proporcionam uma 
visibilidade de cerca de 15 metros, perfeita para os praticantes de 
mergulho. Um areal espaçoso que convida ao descanso e à tranquilidade.

ILHA DO FAROL
A praia dourada de águas calmas e quentes da Ilha do Farol é o melhor 
spot para quem privilegia o sossego em detrimento da comodidade,  
uma vez que a deslocação de barco demora perto de uma hora. Mas 
a viagem, apesar de ser um pouco longa, vale bastante a pena, pois 
proporciona as mais belas paisagens do Parque Natural da Ria Formosa. 

Ilha da Culatra

Ilha do Farol
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ILHA DESERTA
A Ilha Deserta, originalmente conhecida por Ilha da Barreta, 
é o tesouro mais bem guardado do Parque Natural da Ria 
Formosa e a única que não é habitada. Intocada ao longo 
de muitos anos, a sua biodiversidade e beleza natural são 
surpreendentes, permitindo desfrutar de areias brancas, 
águas cristalinas e da vibrante orquestra de aromas propor‑
cionada pela ausência de poluição. Um autêntico paraíso.

ILHA DE CABANAS
Conhecida pelas ótimas condições balneares, a Ilha de 
Cabanas evidencia‑se pela placitude e extenso areal. O acesso 
preferencial à ilha é feito de barco, cuja viagem demora poucos 
minutos, uma vez que o braço de ria que separa a ilha da 
margem continental é bastante curto. Já na praia, as caminha‑
das pelo areal são verdadeiros momentos de tranquilidade.

ILHA DE TAVIRA
A Ilha de Tavira, com cerca de onze quilómetros de compri‑
mento, possui praias paradisíacas. É muito procurada pelos 
turistas, graças às excelentes condições balneares que 
encerra. De característica marítima e fluvial, está rodeada 
por pinhais que proporcionam boas sombras. Para uma 
maior privacidade, será necessário fazer alguns quilómetros 
a pé, longe da zona concessionada, mas que valerão a pena.

Ilha Deserta

Ilha de Tavira
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Após visitar as ilhas, descubra a cidade de Olhão e delicie‑se com o folar e os figos cheios, duas iguarias da doçaria algarvia, típicas dessa 
cidade. O folar de Olhão é conhecido pela sua composição em camadas, cobertas com açúcar, manteiga e canela, que criam folhas carame‑
lizadas com um aspeto peculiar. Um verdadeiro manjar dos deuses, em que o caramelo seca, mas não endurece e a massa mantém a sua 
frescura. Os figos cheios são um aperitivo irresistível para saborear a qualquer momento do dia, combinando na perfeição os figos com o 
açúcar, amêndoa, erva‑doce, chocolate, canela e limão. Para um sunset perfeito, escolha a frescura de um peixe grelhado ou uma refrescante 
salada de marisco. Se preferir conhecer melhor a gastronomia local, experimente um dos pratos típicos da região: sopa de peixe, xarém de 
conquilhas, arroz de lingueirão, guisado de peixe, búzios com feijão ou açorda de marisco. Tudo o que o mar lhe pode oferecer de melhor!

ONDE FICAR

REAL MARINA HOTEL & SPA
Com uma vista privilegiada sobre o Parque Natural da Ria 
Formosa, em Olhão, o Real Marina Hotel & Spa é o lugar perfeito 
para conhecer o sotavento algarvio, disponibilizando uma vasta 
oferta de atividades que vão ao encontro dos mais exigentes. 
Desfrute de uma experiência exclusiva de saúde e bem‑estar no 
Real Spa Therapy, num ambiente relaxante com cerca de 1000 m2 e 
nove salas de tratamentos onde pode relaxar e recuperar energias.

POUSADA CONVENTO DE TAVIRA
A pousada tem uma localização privilegiada, no centro histórico 
da cidade de Tavira. Foi a reconstrução do Convento de Nossa 
Senhora da Graça da Ordem de Santo Agostinho que deu lugar à 
pousada, datada do século xvi, pertencendo atualmente ao Grupo 
Pestana. Mergulhe nas águas amenas da piscina exterior e relaxe 
nas espreguiçadeiras ou reserve um momento de absoluta tran‑
quilidade no Spot by Magic Spa, numa sala com vista para o jardim 
e para a piscina, num ambiente repleto de serenidade.

ONDE COMER

REAL RESTAURANTE
Faz parte do Real Marina Hotel & Spa e aposta na cozinha portu‑
guesa, inspirada nos sabores típicos da região de Olhão. No Real 
poderá contemplar uma vista panorâmica para a Ria Formosa.

MOURARIA
O restaurante da Pousada do Convento de Tavira situa‑se no 
antigo refeitório do convento, onde nos é dado o privilégio de 
provar algumas das melhores referências gastronómicas algar‑
vias bem como usufruir de uma lindíssima vista para o jardim.
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Sinónimo de imensidão, liberdade e aventura, o mar 
apaixona quem o vê, escuta e sente. Instala-se o sonho 
de velejar pelos sete mares, ver o nascer e o pôr do sol 
em pleno oceano, conhecer os contornos da costa de 

cada continente e a cultura de cada porto. 

EMBARQUE NUMAviagem de sonho
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Muitos fazem uma viagem de cruzeiro 
para viver esse sonho, mas o verda‑
deiro luxo e a mais autêntica experi‑
ência de liberdade só se alcançam 

ao velejar num catamarã ou num iate, apenas 
com a família ou o grupo mais restrito de amigos. 
Com a Above & Beyond – Floating Fleet poderá 
embarcar numa viagem única,  conhecer os recan‑
tos mais paradisíacos do mundo, com uma equipa 
inteiramente ao seu dispor, e experimentar uma 
das mais variadas atividades náuticas. Esta é, 
indubitavelmente, a conquista de um dos balu‑
artes da verdadeira vida faustosa e requintada. 
Para o efeito, só tem de fazer uma simples esco‑
lha: prefere velejar num iate elegante e desportivo 
ou num moderno e sofisticado catamarã?  
Lançado em 2013, o catamarã Sunreef 80 Carbon 
Line continua, até hoje, a ocupar um lugar de pres‑
tígio entre os amantes do mar pelo facto de aliar 
a alta velocidade ao conforto e luxo. Preparado 
para receber dez convidados em quatro cabines, e 
dispondo de uma grande área de convívio, este é o 
barco ideal para velejar com a família e os amigos.

Beyond Pershing 8X por Pershing Yacht

Beyond Pershing 8X por Pershing Yacht
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Se gosta de adrenalina e de atividades maríti‑
mas, o luxuoso iate Beyond – Pershing 8X,  é o 
modelo ideal para si. É a primeira unidade do 
novo modelo Pershing 8X e, tal como o seu nome 
revela, “Beyond”, está na linha da frente no que 
toca à performance, à comodidade e, claro, à 
exclusividade. Um iate leve e rápido, construído 
à base de fibra de carbono, que permite atingir 
velocidades na ordem dos 48 nós (o equiva‑
lente a, aproximadamente, 89 km/h), com um 
consumo reduzido. Com quatro cabines para 
oito hóspedes e uma equipa de três tripulan‑
tes, trata‑se de um modelo elegante e inovador, 
com linhas desportivas, eficaz no design e no 
desempenho, posicionando‑se no segmento de 
embarcações de luxo com menos de 30 metros. 
Com a Above & Beyond – Floating Fleet irá 
velejar para destinos paradisíacos e apreciar os 
deliciosos pratos da chef Juliia Lamkazi, fazer 
uma festa ímpar e privada no meio do oceano, 
ou desfrutar de desportos náuticos, como 
mota de água, padel, wakeboard ou snorkelling. 
Agora só lhe falta decidir o barco de eleição.

Sunreef 80

Sunreef 80
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O tempo é o bem mais precioso, um verdadeiro luxo ao alcance  
de poucos. E quando o tempo urge, impera a procura por experiências 

que nos levam ao limite e a um nível de adrenalina surpreendente.  
Desde voos acrobáticos, em que o mundo fica virado ao contrário,  

até nadar com tubarões… Tudo é possível! 

por Alexandra Lopes

ADRENALINA por um dia
AS MAIS SURPREENDENTES

EXPERIÊNCIAS RADICAIS
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O conceito de luxo deixou de ser um sinónimo de posse de bens exclusivos. Cada vez mais se valoriza o tempo de qualidade, 
otimizando‑o com experiências únicas, muitas vezes associadas a desportos radicais, ou com algum risco associado, com a 
adrenalina elevada ao máximo. Nos últimos anos, verifica‑se uma tendência crescente na procura de experiências extremas, 
sobretudo junto das gerações mais jovens, que preferem investir tempo e dinheiro em atividades que envolvam um determi‑

nado fator de risco, embora esse risco seja controlado. O tempo é, sem dúvida, o recurso mais importante da atualidade. Ter tempo disponí‑
vel e poder desfrutar das mais incríveis e surpreendentes experiências é o verdadeiro luxo. 

VOO ACROBÁTICO
Para os mais corajosos, o voo acrobático é a experiência 
mais desafiante de todas, que proporciona a verdadeira 
sensação de estar em plena exibição nos céus. Após um 
briefing feito ainda em terra, é o momento de embarcar na 
mais radical de todas as atividades deste tipo e desafiar as 
leis da gravidade. Durante aproximadamente 15 minutos, o 
piloto acelerará a aeronave a mais de 150 km/h antes de iniciar 
uma sequência de manobras acrobáticas, entre as quais 
loopings, voos invertidos e outros movimentos arrojados.
Onde: Air Emotions Portugal, Aeródromo de Portimão.

SALTO DE PARAQUEDAS
Para os mais audazes, saltar de paraquedas é a melhor forma de sentir a 
liberdade de voar por entre as nuvens. Tal é possível através da realização 
do curso de introdução à queda livre, composto por uma aula teórica de seis 
a oito horas e por um salto a uma altitude de 4200 metros, realizado com 
dois instrutores, que lhe irão fornecer todas as indicações de modo a poder 
usufruir de um verdadeiro mergulho nos céus. Após cerca de um  minuto em 
queda livre, e posterior abertura do paraquedas, um dos instrutores irá auxi‑
liá‑lo via rádio para realizar uma aterragem em segurança. Pura adrenalina!
Onde: Skydive Portugal, Aeródromo de Évora; Sky Fun Center, Aeródromo  
de Proença‑a‑Nova.
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PILOTAR UM AVIÃO
Se sempre sonhou em pilotar um avião, esta é uma 
experiência que tem de fazer pelo menos uma vez 
na vida: ser piloto por um dia, descolar e contem‑
plar as mais belas paisagens de outra perspetiva. 
Durante toda a experiência, terá a companhia e 
apoio de um instrutor, que fará um briefing sobre 
os comandos e funcionalidades da aeronave.
Onde: Aero Club de Portugal, Aeródromo de 
Tires; Aero Clube do Porto, Aeródromo da Maia.

CONDUZIR UM FERRARI
Os verdadeiros amantes da velocidade “enten‑
dem” a adrenalina de atingir os 100 km/h em 
apenas 4,2 segundos, num luxuoso Ferrari, 
com uma potência de 400 cavalos, mudan‑
ças sequenciais junto ao volante, ao estilo da 
Fórmula 1. Nada mais desafiante do que sentir a 
tração à pista do autódromo e usufruir de uma 
condução com adrenalina extrema, mas sempre 
em segurança, garantida por um instrutor que  
o irá acompanhar nesta experiência única.
Onde: Ferrari Rent Braga, Autódromo de Braga.

NADAR COM TUBARÕES
Se gosta de se sentir como um peixe na 
água, embarque na aventura de nadar com 
tubarões, acompanhado de uma equipa de 
mergulho profissional. Os tubarões são consi‑
derados por muitos a criatura mais mortífera 
dos mares, mas tal não corresponde total‑
mente à verdade. Aceite o desafio e enfrente 
o medo, nadando junto a estes animais de 
grandes dimensões e afiados dentes. 
Onde: Dive Azores, Ilha do Faial nos Açores.

VOO DE HELICÓPTERO
Voar de helicóptero é, talvez, ligeiramente menos radical do 
que as experiências aqui sugeridas, mas é igualmente espe‑
tacular. Nada mais incrível do que conhecer as cidades num 
passeio privado que lhe oferece toda a privacidade dese‑
jada. Com um lugar à janela garantido, poderá sentar‑se e 
relaxar enquanto contempla as vistas panorâmicas incrí‑
veis de uma cidade ou outro lugar que escolher sobrevoar.  
Onde: Blue Heaven Portugal, em Lisboa, Porto e Algarve.
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MORE     KNOW

ROLEX CELEBRA OS 100 ANOS DA SUA FUNDAÇÃO
Este ano assinala‑se o centésimo aniversário da fundação da empresa Montres 
Rolex S.A. Foi em 1919 que Hans Wilsdorf, o seu criador, deixou Londres para se 
instalar definitivamente na Suíça. Mas só no ano seguinte, em 1920, é que Wilsdorf 
conseguiu registar a marca em Genebra, a já “meca” mundial da indústria de relógios.
A origem desta história, contudo, recua ao início do século xx, quando este jovem 
originário da Baviera, Alemanha, se iniciou no universo da relojoaria em La Chaux‑
‑de‑Fonds, Suíça. Na época, os modelos de bolso dominavam o mercado, mas 
Wilsdorf apostava nas vantagens do uso do relógio no pulso, bem como no apri‑
moramento da precisão da máquina. Em 1905, já no Reino Unido, Hans Wilsdorf e 
o cunhado Alfred Davis criaram uma empresa homónima – a Wilsdorf & Davis – 
que importava mecanismos suíços e instalava‑os em caixas britânicas, passando 
a vender para todo o país relógios de pulso, entre os quais, os da Maison Aegler, 
sediada em Bienne. Este fornecedor de mecanismos pequenos e precisos revelou‑
‑se fundamental para que Wilsdorf “convencesse” o público do rigor cronométrico 
dos seus relógios de pulso. Sentindo o potencial da sua própria marca no crescente 
mercado de relógios de pulso, Hans Wilsdorf sonhou e firmou o nome de marca 
Rolex em 1908, após estabelecer as seguintes premissas: deveria ser curto e ter 
uma sonoridade agradável, ser pronunciável em qualquer idioma e fácil de memori‑
zar, e que ficasse harmonioso tanto no mostrador como no mecanismo do relógio.
Com a Rolex a assinalar o seu centésimo aniversário é possível identificar, no 
seu notável percurso, as estratégias visionárias que colocam a marca no trono 
da indústria relojoeira de luxo. Dessas estratégias, cinco se destacam: inovação 
técnica, marketing, consistência de design, independência financeira e rigor 
seletivo, responsáveis por gerar o sucesso da Rolex, e posicioná‑la entre as prin‑
cipais marcas de relógios com prestígio no mundo inteiro.
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EXTRAORDINÁRIOS

Embora a qualidade da comida e a relação custo/benefício sejam as principais 
prioridades quando se pensa em comer fora, a experiência gastronómica em si surge 
logo a seguir. Desde a decoração e o ambiente do espaço à localização e a interação 

com a equipa, visitar um restaurante é muito mais do que comer. Num verdadeiro 
espírito de aventura, apresentamos restaurantes interessantes, peculiares e 

invulgares que valem a pena visitar e experienciar. Espaços que ora deleitam com 
as vistas, ora se apresentam como pouco convencionais, mas que certamente 

garantem a vivência de momentos únicos, para sempre na nossa memória.

por João Libério

ESPAÇOS INUSITADOS CONVIDAM  
A UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA
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LA GRUTA, MÉXICO
A 45 quilómetros a noroeste da 
Cidade do México encontra‑se 
a antiga cidade de Teotihuacan, 
construída há cerca de dois mil 
anos pelos astecas. Tornado 
local arqueológico, depois de 
explorar este lugar fascinante, 
nada melhor do que termi‑
nar o dia a jantar no La Gruta. 
Localizado numa antiga caverna 
vulcânica, o La Gruta é iluminado 
por luzes de fadas e lanternas, 
dando uma sensação mágica 
e de outro mundo. Entra‑se no 
restaurante através de uma 
ladeira esculpida na rocha vulcâ‑
nica e, uma vez sentado, é possí‑
vel selecionar o menu de comida 
tradicional mexicana.

VERTIGO RESTAURANT E MOON BAR, 
BANGUECOQUE
Se tem medo de alturas, este é um restaurante que deve evitar! 
Localizado no topo de um arranha‑céus, o Vertigo Restaurant 
e Moon Bar faz parte do Banyan Tree Hotel. Ali pode desfrutar 
de uma refeição acompanhada de uma sensação ondulante, pois 
apresenta um deck alongado, que se projeta sobre o edifício, 
dando a sensação de flutuar no ar acima da cidade! Depois, no 
Moon Bar, pode usufruir de uma grande variedade de cocktails 
à disposição, para prolongar o prazer das vistas deslumbrantes!

BIRD’S NEST RESTAURANT, TAILÂNDIA
O Soneva Kiri Eco Resort é a casa de um dos melhores e mais 
exclusivos restaurantes do mundo, o Bird’s Nest Restaurant. 
Quem escolher jantar aqui ficará impressionado com a sua 
singularidade e localização, pois o restaurante é literalmente 
um ninho de pássaros – com mesas dispostas em plataformas 
sobre árvores reais, seis metros acima do nível do solo. Para 
além da privacidade, é uma oportunidade única para admirar a 
vista espetacular durante o jantar. Além disso, é emocionante 
ver os empregados a trabalhar: eles fazem uso de um cabo aéreo, 
deslocando‑se através de roldanas conectadas por mosquetões 
a um arnês, para entregar a comida e as bebidas aos clientes.
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THE LABASSIN WATERFALL 
RESTAURANT, FILIPINAS
Localizado na cidade de San Pablo, este 
restaurante faz parte do Villa Escudero 
Resort. A sua cozinha local é saborosa 
e única, servida em mesas de bambu. 
Porém, o que resulta verdadeiramente 
único é a maravilhosa cascata que serve 
como “ar condicionado natural” no clima 
húmido que se faz sentir. Quando se 
janta aqui, também se pode mergulhar 
e refrescar os pés na água cristalina, 
enquanto se aprecia a fantástica vista. 
O ambiente ímpar é de uma beleza  natu‑
ral quase intocável pelo ser humano.

THE ROCK RESTAURANT, ZANZIBAR
Qualquer um fica intrigado e surpreendido com um jantar no 
The Rock Restaurant. Localizado na praia Michanwi Pingwe, 
no topo de um rochedo, para se ir a este restaurante acolhe‑
dor, dependendo da maré, pode‑se ir a pé, a nado ou de canoa. 
Especializado em marisco, sempre fresco, o restaurante tem 
recebido boas críticas, não só pela sua aparência única e 
pela envolvente, mas também pela comida. A brisa fresca do 
oceano, o som calmo das marés e o delicioso jantar tornarão 
a experiência excelente e irrepetível.

ITHAA RESTAURANT, MALDIVAS
E esta lista não estaria completa sem um dos restaurantes 
mais impressionantes do mundo. Localizado a cerca de cinco 
metros abaixo do nível do mar, consegue acomodar apenas  
14 pessoas. Quando se entra, através de uma escada em 
espiral, damos com uma impressionante vista panorâmica 
subaquática. O restaurante, que faz parte do resort Conrad 
Maldives Rangali Island, oferece vistas para os recifes e 
várias espécies de peixes, que vão nadando em volta da 
estrutura transparente. O menu apresenta pratos de cozinha 
contemporânea europeia e asiática.



- 119 -

WINE EXPERIENCE

ROSÉS E VINHOS  
DE CURTIMENTA
Este será certamente um verão dife‑
rente, na companhia de um bom rosé para 
desfrutar no seu próprio rooftop. Escolher 
o rosé certo poderá, sem dúvida, elevar 
qualquer experiência de autoisolamento.

01. Cascale 2018 – Beira Interior
Vinho de curtimenta, onde existe um 
contacto mais prolongado entre o sumo 
da uva e as películas. Feito de uma casta 
icónica da região da Beira Interior, apre‑
senta‑se com aromas sedutores, onde 
impera a nota floral aliada às notas fruta‑
das. Um vinho misterioso, intrigante, que 
no sabor mostra a sua parte jovial. Seco, 
fresco, sedoso e encorpado com final 
apetecível. Ideal para degustar ao final da 
tarde depois da praia ou piscina. Escolha 
acertada para bacalhau e polvo. Seja 
ousado e experimente com churrasco. 
Primeiro estranha‑se, depois entranha‑se!
Copo zalto Burgundy; temperatura 10/12°

02. Quinta da Boa Esperança Rosé 2019 
– Lisboa
Cor que cativa, aromas que nos fazem 
recordar o encanto da primavera. Frutado 
e floral, com sabor seco, boa acidez, com 
ligeira salinidade devido à proximidade 
do mar. Bom corpo e final refrescante. 
Escolha acertada para dias quentes de 
verão. Ótimo para conversas entre amigos. 
Vinho cheio de frescura e vivacidade!
Copo zalto Universal; temperatura 12/14°

BRANCOS
Com a chegada dos dias cálidos do estio, há 
um desejo por vinhos mais leves e refres‑
cantes. Os vinhos brancos assumem esse 
dever sem nenhum esforço: são nítidos, 
leves, aromáticos, refrescantes e geral‑
mente têm níveis mais baixos de álcool do 
que os tintos, mantendo‑nos relaxados, 
revitalizados e menos desidratados. 

03. Sou Alvarinho 2018 – Minho 
Intenso, eletrizante como se de uma 
música de rock se tratasse. Cativa pelo 
aroma, chama a atenção pelo sabor seco. 
Vibrante e irreverente, com final cheio de 
ritmo e persistência. Ideal para partilhar 
com os amigos ao som de um bom rock! 
Escolha acertada para peixes e mariscos.
Copo zalto Universal; temperatura 8/10°

04. Taboadella Gande Villae 2019 – Dão
De uma quinta cheia de história na região, 
nasce algo que conquista pelos aromas 
florais e frescos. Sabor seco, acidez bem 
presente, dando frescura, frutado e floral. 
Bom corpo e final agradável e aprazível. 
Ótima escolha para mariscos e peixes. 
Ideal para conhecer a identidade da região.
Copo zalto Burgundy; temperatura 8/10°

05. Magma 2018 – Açores
Um mergulho no mar! Aromas salinos e 
minerais, frescos e envolventes. Sabor 
seco, acidez bem marcada, aliada à sali‑
nidade característica. Bom corpo. Final 
intenso e volumoso. Ideal para tardes de 

verão ao som de uma boa música jazz.
Copo zalto Universal; temperatura 8/10°

06. Maria Izabel ‘Vinha da Princesa’ 2015 
– Douro 
Cores de princesa cativantes! Aromas 
sedutores, florais e frutados, aliados a um 
perfume elegante, onde a madeira está 
equilibrada. Sabor rico, seco, denso e envol‑
vente. Encorpado e com um final majes‑
toso. Um dos grandes vinhos do Douro.
Ideal para partilhar com os grandes 
amigos. Escolha acertada para usufruir de 
um serão animado de verão.  Um vinho de 
princesa que parece ascender a rainha.
Copo zalto Burgundy; temperatura 10/12°

Cláudio Martins & Rodolfo Tristão  
by Martins Wine Advisor

A Martins Wine Advisor, consultora inter‑
nacional dedicada à área vínica, desenvolve 
o seu trabalho promovendo novos produ‑
tos, introduzindo‑os em novos mercados, 
e oferecendo aconselhamento especiali‑
zado a empresas, particulares, coleciona‑
dores e enófilos em todo o mundo.

por
Cláudio Martins

Roses & Brancos PARA UM VERÃO diferente

02. 03. 04. 05. 06. 01. 
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Amante das viagens e da fotografia, a fotógrafa portuguesa filha  
de mãe dinamarquesa alia as duas paixões em trabalhos que hoje veem  

o merecido reconhecimento em galerias internacionais.

por Isabel Figueiredo  

Estudou numa escola irlandesa, mas a sua veia artística 
e sensibilidade para as questões da estética e da narra‑
tiva são fruto da experiência adquirida ao longo dos 
anos em que trabalhou como production manager numa 

empresa de filmes publicitários, seguindo‑se, mais tarde, o curso 
de Fotografia na Ar.Co e toda a aprendizagem posterior, a solo.  
As muitas viagens feitas ao longo da sua vida – e mais recentemente 
a acompanhar o marido, tripulante da TAP –, refletem o contacto 
com diferentes culturas, e o resultado é um portfólio fotográfico 
rico em detalhes, nomeadamente texturas, formas e objetos que a 
artista usa, mais tarde, como se fossem, como refere, “tintas”.
O seu trabalho original é baseado na desconstrução das imagens 
como um todo e depois na fusão de pequenos elementos que, agrupa‑
dos, contam uma história. Uma história real, inspirada no seu universo, 
na forma particular como observa o mundo e a sua própria vida.
A experiência acumulada e a alta qualidade de impressão saldam‑se 
hoje num trabalho sólido e o tal fator de exclusividade permanece. 
“Todas as imagens têm grande formato, são impressas em papel 

fotográfico, colocadas num acrílico de 4 mm de espessura. São 
edições limitadas, numeradas e assinadas, com uma breve explica‑
ção impressa nas costas e a garantia do laboratório que escolhi, o 
Whitewall”, salienta a artista. Os quadros de Camila Fenster podem 
ser vistos hoje em duas importantes galerias internacionais, em 
Miami e Copenhaga – a artista tem cinco trabalhos recentes, exclu‑
sivos, feitos para a agência d | a | concepts, de Miami, que a repre‑
senta ainda através da plataforma de arte internacional Artsy, bem 
como na Apartment Gallery, de Copenhaga, em que as peças estão 
expostas em ambiente de “casa artística”, representados por Artli.dk. 
O futuro é sempre mais. 

C amila Fenster : OLHARES
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Quando termino uma obra de arte,  
fico satisfeita, embora saiba que a próxima 

será mais difícil de fazer, porque quero sempre 
fazer melhor, dar mais. A aprendizagem é,  

para mim, uma constante.



- 121 -

LIVING WITH 
COCO CHANEL 
Caroline Young
Esta biografia lindamen‑
te ilustrada relata‑nos a 
história notável de Coco 
Chanel de uma maneira 
única, examinando como 
as casas e as paisagens 
da sua vida se relacio‑
nam com o seu trabalho. 
Dos conventos do inte‑
rior de França às luzes 
cintilantes de Paris e 
às florestas isoladas 
da Suíça, o livro Living 
with Coco Chanel leva‑
‑nos por um passeio ínti‑
mo pelos lugares e pes‑
soas que influenciaram a 
vida e o legado da icóni‑
ca designer. Da auto‑
ria da escritora e jorna‑
lista de moda Caroline 
Young, esta obra é uma 
nova abordagem sobre 
Chanel e o seu trabalho, 
apresentando imagens 
de arquivo, esboços, 
desenhos e fotografias. 
Disponível nas lojas 
Bertrand Livreiros.

THE MISSONI 
FAMILY 
COOKBOOK 
Francesco Maccapani 
Missoni
A família Missoni não 
revolucionou apenas as 
malhas; criou um esti‑
lo de vida que, como 
a moda, combina ele‑
gância com entusias‑
mo e espontaneidade 
com sofisticação. Exu‑
berante e informal ao 
mesmo tempo, um ban‑
quete Missoni não é ape‑
nas um caleidoscópio de 
estilo, com quatro gera‑
ções da família a vestir a 
marca – é todo uma plêia‑
de de gostos, aromas e 
cores. O autor, filho da 
diretora criativa da casa 
italiana, Angela Missoni, 
compilou os sabores da 
família e narra, neste 
livro, a tradição culinária 
da Missoni, disponibili‑
zando, pela primeira vez, 
as deliciosas e bem guar‑
dadas receitas da família. 
Disponível em JNCQuoi. 

NEW YORK  
– PORTRAIT  
OF A CITY
Reuel Golden
Um livro de mesa perfei‑
to para os amantes da 
cidade que nunca dor‑
me. Celebre a Big Apple 
com quase 600 páginas 
de narrativas e fotogra‑
fias em destaque de  
Margaret Bourke ‑White, 
Berenice Abbott, Ruth 
Orkin, Allen Ginsberg, 
entre outros. O livro, 
publicado pela Taschen, 
apresenta a história  
épica de Nova Iorque 
desde meados do sécu‑
lo xix até aos nossos 
dias. Complementando 
um tesouro de imagens, 
possui mais de cem cita‑
ções e referências de 
livros, filmes, espetácu‑
los e músicas relevantes 
sobre a cidade que nunca 
dorme. Um tributo notá‑
vel à metrópole e à sua 
herança cívica, social e 
fotográfica. Disponível 
nas lojas Fnac.

WHAT MEN 
WEAR AND WHY
Fantastic Man
Todos nós já pensamos, 
ocasionalmente, por que  
razão alguns senhores 
se vestem de certa 
maneira... Pois é che‑
gada a altura de desco‑
brir. Este livro da Browns 
compreende cinquen‑
ta questionários origi‑
nalmente publicados no 
site da revista,  que averi‑
guam e analisam os hábi‑
tos de vestir masculinos. 
E o resultado é uma série 
fascinante de depoimen‑
tos perspicazes, revela‑
dores e hilariantes. Trata‑
‑se de uma história real 
sobre o vestuário mas‑
culino no século xxi dos 
criadores do Fantastic 
Man. As roupas são o 
ponto de partida perfei‑
to para discussões fasci‑
nantes, não apenas sobre 
estilo, mas também sobre 
caráter, educação, socie‑
dade e muito mais. Dispo-
nível online na Farfetch.

VALENTINO:  
AT THE  
EMPEROR’S 
TABLE
Valentino Garavani
Entre na vida e no 
ambiente de design de 
Valentino, enquanto ele 
se passeia pelas suas 
casas dispersas um 
pouco por todo o mun‑
do. Imagens impres‑
sionantes do fotógrafo 
italiano Oberto Gili mos‑
tram as configurações 
e as receitas da mesa 
bem como os objetos 
de arte pertencentes a  
Valentino, reunidos ao 
longo dos seus mais 
de 40 anos de carrei‑
ra como um dos maio‑
res designers de alta 
costura. Do chalé em  
Gstaad, às casas de 
Londres, Roma, Paris e 
Nova Iorque, Valentino 
demonstra o seu amor 
pela beleza e atenção 
aos detalhes. Disponí-
vel nas lojas Bertrand 
Livreiros.

LEITURAS
Não é preciso inventar tempo para se ler. Ler é um prazer, um calmante natural, um incentivo 
à imaginação que nos inspira a ter uma vida mais feliz. Um livro é, além do mais, uma ótima 

companhia. É uma forma de nos abstrairmos do nosso dia a dia, de viajar mentalmente,  
de estimular e conduzir a nossa mente para outras realidades e fantasias.

V iajar sem sair do lugar
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HIGH TECH

SUMMIT 2+, A VERSÃO AVANÇADA DO RELÓGIO INTELIGENTE  
DA MONTBLANC

A Montblanc lançou uma nova versão do seu smartwatch de luxo, batizada Summit 2+. 
Considerado o primeiro relógio inteligente do mundo a apresentar 4G/LTE, o Summit 2+ 

possui uma opção integrada eSIM, que permite realizar chamadas de voz numa rede 4G sem 
ter de compatibilizar com um smartphone. Tal autonomia pode ser definida com o mesmo 

número de telefone que tiver, uma funcionalidade já disponibilizada em modelos seme‑
lhantes; porém, a Montblanc é a primeira a introduzi‑la no segmento de luxo. Todos os 

restantes detalhes do modelo Summit 2+ apresentam pequenas melhorias em relação 
ao seu antecessor, introduzido há dois anos. O novo Montblanc Summit 2+ é executado 

na plataforma Qualcomm 3100 Wear, com tecnologia Google Wear OS, numa caixa de  
43,5 mm de diâmetro e com uma tela AMOLED de 1,28 polegadas, coberta com cristal 

de safira arredondado para evitar arranhões. A capacidade da bateria foi aumen‑
tada para 440 mAh e o relógio está disponível em três versões diferentes – preto, 

aço e ouro‑rosa, juntamente com uma versão em aço‑bronze revestida com PVD.

TRADUTOR DE VOZ POCKETALK
Para os mais viajados, este tradutor de voz portátil é um gadget indispensável. Aonde quer que a próxima 
viagem nos possa levar, o Pocketalk poderá tornar a comunicação mais fácil com estrangeiros e locais.  
O dispositivo de interpretação compacto fornece tradução de voz bidirecional num instante – basta falar 
na nossa língua materna e a conversa será traduzida imediatamente. Estão programados no dispositivo 
até 74 idiomas diferentes, bem como os seus dados incorporados, o que significa que não é necessá‑
rio encontrar Wi‑Fi para estabelecer comunicação. O mesmo se aplica aos seus microfones avança‑
dos, com cancelamento de ruído, e os dois poderosos altifalantes que garantem que nada se perde 
na tradução. Com um design elegante e uma tela sensível ao toque, o dispositivo portátil também 
traduz elementos visuais na palma da mão, dado que possui uma câmara de conversão de texto 
que reconhece e traduz instantaneamente palavras escritas e pontuações. Além disso, está ainda 
capacitado para várias conversões: calcula câmbios de moeda, bem como diferentes medi‑
das de comprimento, largura e temperatura. Não há barreiras para este tradutor pessoal…!

ESTERILIZADOR PORTÁTIL PARA SMARTPHONE
Numa época em que nunca se falou tanto da importância da higiene dos objetos do dia 

a dia, eis o esterilizador portátil para garantir a higienização do seu smartphone, objeto 
que é um dos principais portadores de germes – pode acolher até mais de 600 bactérias 

e, como tal, ser mais sujo do que algumas superfícies de uma casa de banho. Atualmente, 
os smartphones já fazem praticamente tudo, exceto a própria limpeza exterior, e é face a 

essa lacuna que a intelliARMOR (Intelligent Selection, Intelligent Designs) lança o UV Shield 
Portable Smart Phone Sanitizer, um esterilizador portátil que desinfeta o seu telemóvel 

com luz ultravioleta em circuitos de 5, 10 ou 15 minutos. Trata‑se de um aparelho fácil de trans‑
portar e que poderá utilizar em qualquer sítio, bastando ter um carregador USB para garantir 

a sua alimentação. Disponível online no site da intelliARMOR, este dispositivo é também capaz 
de higienizar outros objetos do seu quotidiano, como chaves, earbuds e joias, por exemplo, uma 

vez que está capacitado para receber smartphones com 6,9 polegadas. Assim, a teoria “if it fits,  
it sits” aplica‑se perfeitamente a este caso: se cabe, pode ser esterilizado. 
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BARTESIAN, A MÁQUINA QUE PREPARA COCKTAILS EM MINUTOS
Já imaginou ter, com o toque de um dedo, bebidas personalizadas prontas a consumir? 
Esta pequena máquina pode misturar até 15 diferentes bebidas clássicas em poucos minu‑
tos. Um verdadeiro barman-robot que faz uso de cápsulas recicláveis para serem mistura‑
das com cinco bebidas básicas: vodca, gim, uísque, tequila e rum. As cápsulas são vendidas em 
embalagens múltiplas e contêm tudo o que é preciso para começar o convívio – basta juntar 
álcool. Para a preparação só é necessário encher cada depósito de vidro com a bebida indicada, 
encaixá‑lo no lugar certo e encher o reservatório com água. A máquina recorre à cápsula selecio‑
nada, criada por mestres mixologistas, e permite que se escolha a intensidade da bebida antes de 
preparar o cocktail e servi‑lo num copo. Uma forma prática de preparar bebidas, o Bartesian – que 
permite a criação de cocktails “inteligentes” – é a solução perfeita, especialmente porque significa 
que não é necessário adquirir um sem‑fim de ingredientes e misturadores ou sujar todo o bar. Além 
disso pode criar cocktails sem ser preciso fazer medições: basta inserir uma cápsula e pressionar a 
mistura (o sistema prepara “margaritas”, “whisky sours”, “cosmopolitans” ou outros). Variedade sem 
complexidade é o mote.

NINEBOT GOKART, DA XIAOMI, PARA OS AMANTES 
DE CORRIDAS E ALTA TECNOLOGIA
Para os amantes de karts, este é um dos “brinquedos” mais exclusivos que poderá ter para desfru‑
tar de corridas verdadeiramente high tech. A Xiaomi desenvolveu um kart elétrico altamente 
funcional, capaz de atingir 24 km/h de velocidade em apenas dois segundos e de suportar uma 
carga útil máxima de 100 kg. Com três modos de velocidade – principiante, padrão e despor‑
tivo – e com um comprimento de quadro ajustável, adequa‑se quer a miúdos quer a graú‑
dos. Um kart leve, dobrável e portátil, que cabe facilmente na bagageira de um carro para 
ser transportado para onde desejar. Tudo isto é possível sem comprometer as camadas 
protetoras contra os impactos. O Ninebot Gokart foi equipado com duas camadas, uma 
interna e outra externa, sendo que a primeira tem um revestimento de aço com alta 
resistência, para proteger o corpo do ocupante e impedir a deformação do kart, e 
a segunda é uma camada de absorção de energia plástica, desenhada para amor‑
tecer a energia num embate, reduzindo a força do impacto. Também a pensar na 
segurança, este novo brinquedo tem um sistema de travagem dupla para trava‑
gens de emergência com o travão de mão, seja em caso de mau funcionamento 
dos travões eletrónicos ou em caso de perigo iminente. Está na hora de agar‑
rar num capacete e fazer‑se à pista com o Ninebot Gokart.

CIRCLE, UM GINÁSIO HIGH TECH EM PLENA LISBOA
Este é o ginásio do futuro, onde o fitness e a alta tecnologia se unem ao serviço 

do elevado bem‑estar, elevando o potencial do corpo humano ao seu expo‑
nente máximo. As salas têm um ambiente futurista, onde o fundo escuro 

está repleto de luzes. Poucas distrações e enfoque no treino – eis a essên‑
cia deste ginásio high tech. As salas estão revestidas de tecnologia que 

funciona à base de estímulos sensoriais mas, apesar de os exercícios 
serem idênticos aos praticados num ginásio convencional, a interação 

com o espaço é a chave: sprints, pranchas, lounges, agachamentos, 
entre muitos outros exercícios dos ginásios típicos, passam a ser 

definidos pelos ecrãs espalhados pelas salas, que funcionam como 
verdadeiros personal trainers que ditam os treinos e definem o nível 

dos mesmos, ao ritmo e com a intensidade quer da música quer 
das luzes. As atividades, em grupo ou individuais, são planeadas 

após uma avaliação inicial personalizada e irão progressiva‑
mente sempre ao encontro dos objetivos individuais. 



MOST
WANTED

HER
for

GUCCI, ÓCULOS DE SOL 
Armação quadrada com corrente destacável. 

Disponíveis na Gucci, 
Av. da Liberdade.

CARTIER, LA PANTHÈRE 
Relógio em ouro rosa 18 quilates com 40 diamantes

de lapidação brilhante, cabeça de pantera em ouro rosa
18 quilates e olhos de tsavorita. 

Disponível na Cartier, Av. da Liberdade.

PIAGET, POSSESSION 
Pulseira com cornalina em ouro rosa 18 quilates, 

com diamantes nas duas extremidades. 
Disponível na Espiral Relojoaria.

ROLEX, DATEJUT 31 OYSTER 
Relógio em aço, ouro amarelo  

e diamantes.  Disponível na David Rosas,  
Av. da Liberdade.

LUÍSA ROSAS, LUZ 
Pendente com corrente em ouro amarelo  

18 quilates com diamantes.  
Disponível na David Rosas, Av. da Liberdade.

DOLCE & GABBANA, DEVOTION
Carteira em vime e couro. 

Disponível na Dolce & Gabbana,  
Av. da Liberdade.

CHAUMET, LIENS SÉDUCTION 
Brincos em ouro rosa 18 quilates  

com diamantes de lapidação brilhante.  
Disponíveis na David Rosas, Av. da Liberdade.

ANNAMARIA CAMMILLI, ANEL 
Em ouro branco sultana com diamantes. 

Disponível na Espiral Relojoaria.



VERSACE, ST. PALM
Carteira tipo tote bag em couro. 

Disponível na Versace, Av. da Liberdade.

PIAGET, POSSESSION 
Brincos em ouro rosa 18 quilates cravejados  

com  28 diamantes de lapidação brilhante. 
Disponíveis na Boutique dos Relógios Plus,  

Av. da Liberdade.

MARIA JOÃO BAHIA
Brincos em ouro amarelo, pérolas e esmeraldas. 

Disponíveis na Maria João Bahia, Av. da Liberdade.

MESSIKA, MOVE NOA
Pulseira em ouro branco com diamantes. 

Disponível na Espiral Relojoaria.

CHANEL, CARTEIRA 
Em rosa‑fúcsia com cristais. 

Disponível na Stivali.

CHOPARD, HAPPY HEARTS WINGS
Pendente em ouro rosa, diamante e madrepérola. 

Disponível na Torres Joalheiros.

ALEXANDER MCQUEEN
Óculos de sol de moldura quadrada. 

Disponíveis na André Ópticas, Av. da Liberdade.

LINDA FARROW, MARIE
Óculos de sol de armação oversized. 

Disponíveis na André Ópticas.

ROLEX, OYSTER PERPETUAL  
DATEJUST 36

Relógio em aço Oystersteel com pulseira Jubilee. 
Disponível na David Rosas, Av. da Liberdade.



DINH VAN, MENOTTES   
Pulseira em ouro branco 18 quilates e diamantes.

Disponível na David Rosas, 
Av. da Liberdade.

CHRISTIAN LOUBOUTIN,  
EXPLORAFUNK SPIKED LEATHER BACKPACK   

Mochila em pele azul de grão integral.
Disponível online em Mr Porter.

FRANCK MULLER  
CINTRÉE CURVEX 

Relógio com pulseira em couro branco. 
Disponível na Espiral Relojoaria.

HUBLOT, BIG BANG UNICO 
SAPPHIRE RAINBOW 

Em edição limitada, com 48 pedras  
coloridas em lapidação baguete.  

Disponível na Boutique dos Relógios Plus.

BURBERRY, POCKET BAG    
Em lona resistente, com o logótipo  

da marca e alça ajustável.  
Disponível na Burberry,  

Av. da Liberdade.

MOST
WANTED
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MONTBLANC, MEISTERSTÜCK LE PETIT 
PRINCE MIDSIZE BALLPOINT PEN 

Caneta esferográfica a partir de metal platinado e couro,  
com ponta feita em ouro champanhe.  

Disponível na Montblanc, Av. da Liberdade.

ASSOULINE, ROLEX: 
THE IMPOSSIBLE COLLECTION    

Luvas brancas e saco de lona exclusiva
oferecidos na aquisição deste livro.

Disponível na Assouline.

ROLEX, DAYTONA RAINBOW WHITE GOLD
Relógio resistente à água e cronógrafo  

em ouro branco e diamante de 18 quilates,  
com aro e várias pedras coloridas.  

Disponível na David Rosas, Av. da Liberdade.



GUCCI, BELT BAG 
Em lona, revestida com monograma  

e pele com textura.  
Disponível na Gucci, Av. da Liberdade.

LOEWE, CAPA PARA IPHONE   
Em forma de elefante estruturado  

em 3D e pele.  
Disponível na Loewe, Av. da Liberdade.

FRANK MULLER, VANGUARD SKELETON 
Relógio com caixa de carbono, resistência à água  

até 30 metros, com mostrador esqueletizado. 
Disponível na Espiral Relojoaria.

CYRUS, RELÓGIO   
Em edição limitada.  

Disponível na Maison Simão,
Calçada da Graça, 9, Lisboa.

LOUIS VUITTON, KEEPALL TRIANGLE 
BANDOULIÈRE 50

Saco de fim de semana confecionado em malha 
transparente com padrão Monogram bordado. 
Disponível na Louis Vuitton, Av. da Liberdade. 

MONTBLANC, CINTO    
Em pele reversível com duas fivelas.  

Disponível na Montblanc,
Av. da Liberdade.

TIFFANY & CO., 
PULSEIRA SQUARE TIFFANY T 

Em ouro 18 quilates.
Disponível online em Mr Porter.

CARTIER, SANTOS-DUMONT   
Relógio “La Demoiselle”  

de edição limitada em platina.  
Disponível na Cartier, Av. da Liberdade.

IWC, PORTUGIESER YACHT CLUB   
Relógio com alta resistência à água  

e caixa de 44 milímetros.  
Disponível online na Boutique dos Relógios Plus.
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A
Alexander McQueen (Eyewear) – ver André Ópticas
André Ópticas – Av. da Liberdade, 136, Lisboa 
– T. (+351) 213 261 500/1 e R. Garrett, 63, Lisboa 
– T. (+351) 213 264 000
Acqua di Parma – ver Perfumes & Companhia

B
Baldessarini – ver Perfumes & Companhia
Balenciaga (Eyewear) – ver El Corte Inglés
Balenciaga (Moda) – ver Fashion Clinic
Balmain – ver Fashion Clinic
Balmain (Eyewear) – ver André Ópticas
Burberry – Av. da Liberdade, 196 E‑F, Lisboa 
– T. (+351) 210 079 216
Bvlgari (Beleza) – ver El Corte Inglés

C
Caudalie – https://pt.caudalie.com
Chanel (Moda) – ver Stivali
Chantecaille – www.chantecaille.com
Chloé (Eyewear) – ver André Ópticas
Clarins – ver Perfumes & Companhia,  
Douglas e Sephora
Christian Louboutin – ver Fashion Clinic e Mr Porter
Creed – ver Boutique dos Relógios Plus

D
Dior (Beleza) – ver Douglas e Sephora
Dolce & Gabbana – Av. da Liberdade, 180, Lisboa  
– T. (+351) 210 517 520
Douglas – www.douglas.pt
DSquared2 – ver Fashion Clinic e Farfetch
Dr. Barbara Sturm – ver Skinlife

E
Eisenberg – ver Perfumes & Companhia
El Corte Inglés – Av. António Augusto de Aguiar, 31, 
Lisboa – T. (+351) 213 711 700 e Av. da República, 1435, 
Vila Nova de Gaia – T. (+351) 223 781 400
Emilio Pucci – ver Loja das Meias
Etro – ver Loja das Meias e Espace Cannelle
Espace Cannelle – Arcadas do Parque, 52H, 
Av. Clotilde, Estoril – T. (+351) 214 662 141
Esthederm – www.esthederm.pt

F
Farfetch – www.farfetch.com
Fashion Clinic – Av. da Liberdade, 192‑A, Lisboa 
– T. (+351) 213 145 397
Femmue – www.femmue.com e Net‑a‑Porter
Fendi (Eyewear) – ver André Ópticas
Fenty (Eyewear) – ver André Ópticas

G
Gio Rodrigues – R. Rodrigo da Fonseca nº 113, Lisboa 
– T. (+351) 210 966 756 
Giorgio Armani – ver Mr Porter
Givenchy – ver Mr Porter
Gucci – Tivoli Forum, Store n.º 2, Av. da Liberdade, 
180 Lisboa – T. (+351) 213 145 397
Guerlain – ver Perfumes & Companhia

H
Hampton Sun – ver Douglas
Hermès (Beleza) – ver Sephora

K
Kypris – www.kyprisbeauty.com

L
La Mer – ver Douglas, El Corte Inglés  
e www.lamer.eu
La Prairie – ver Douglas e Sephora
Lab Series – ver Douglas
Linda Farrow – ver André Ópticas
Loja das Meias – Av. da Liberdade, 254, Lisboa  
–T. (+351) 213 710 300 e Av. Valbom, 4, Cascais  
–T. (+351) 214 820 375
Louis Vuitton – Av. da Liberdade, 190, Lisboa  
– T. (+351) 213 584 320
Loewe (Eyewear) – ver André Ópticas 
Loewe (Moda) – Hotel Tivoli Lisboa, Av. da 
Liberdade, 185, Lisboa – T. (+351) 213 540 050

M
Missoni – ver Farfetch
Miu Miu – Av. da Liberdade, 92, Lisboa  
– T. (+351) 21 324 7090
Montblanc – Av. da Liberdade, 111, Lisboa  
– T. (+351) 213 259 825
Moschino – ver Loja das Meias
Mr Porter – www.mrporter.com

N
Natura Bissé –Spa Penha Longa, Estrada da Lagoa 
Azul, Sintra – T. (+351) 219 249 011
Net-a-Porter – www.net‑a‑porter.com

O
Omorovicza – ver Farfetch

P
Philipp Plein – ver Farfetch
Perfumes & Companhia –  
www.perfumesecompanhia.pt
Prada (Moda) – Av. da Liberdade, 206, Lisboa  
– T. (+351) 213 199 490

S
Saint Laurent – ver Stivali e Fashion Clinic
Sensai – ver Douglas, Perfumes & Companhia  
e El Corte Inglés
Sephora – www.sephora.pt
Shiseido – ver Perfumes & Companhia
Skinlife – R. Paiva de Andrade, 4, Lisboa  
– T. (+351) 211 930 236 e R. Manuel Jesus Coelho, 12, 
Lisboa – T. (+351) 213 521 122
Sisley – ver Douglas, Sephora e El Corte Inglés
Smalls – Kids Fashion – R. Rodrigues Sampaio, 2, 
Lisboa – T. (+351) 937 660 820
Stivali – Av. da Liberdade, 38B, Lisboa  
– T. (+351) 213 805 110

T
Tata Harper – ver Skinlife
Tod’s – Av. da Liberdade, 196, Lisboa  
– (+351) 213 155 319
Tom Ford (Moda) – ver Fashion Clinic e Mr Porter

V
Valentino – ver Fashion Clinic 
Valentino Garavani – ver Stivali
Versace – Av. da Liberdade, 238 A, Lisboa  
– (+351) 215 815 594

Y
Yves Saint Laurent (Beleza) – ver Sephora
Yuzefi – ver Farfetch

Annamaria Cammilli – ver Espiral Relojoaria
Boutique dos Relógios Plus – Av. da Liberdade, 129, 
Lisboa – T. (+351) 213 430 076
Bvlgari – Av. da Liberdade, 238, Lisboa  
– T. (+351) 217 655 033
Cartier – Av. da Liberdade, 240 A, Lisboa  
– T. (+351) 213 302 420
Chaumet – ver David Rosas
Chopard – ver Torres Joalheiros
Cyrus – ver Maison Simão
Dinh Van – ver David Rosas
David Rosas – Av. da Liberdade, 69A, Lisboa  
– T. (+351) 213 243 870
Eugénio Campos – www.eugeniocamposjewels.com 
Espiral Relojoaria – Amoreiras Shopping, Loja 
2070/2071, Lisboa, Portugal – T. (+351) 210 163 873/ 
/932 128 320 e Rua da Missão, Hotel Epic Sana, 
Luanda, Angola – T. (+244) 948 595 965 (ver mais  
em www.espiralrelojoaria.com)
Franck Muller – ver Espiral Relojoaria
Hublot – ver Boutique dos Relógios Plus
IWC – ver Boutique dos Relógios Plus
Luísa Rosas – ver David Rosas
Maison Simão – Calçada da Graça, 9, Lisboa
Maria João Bahia I Joias de Autor – Av. da Liberdade, 
102, Lisboa – T. (+351) 213 240 018
Messika – ver Espiral Relojoaria
Montblanc – Av. da Liberdade, 111, Lisboa  
– T. (+351) 213 259 825
Piaget – ver Boutique dos Relógios Plus
Rolex – ver David Rosas
Tiffany & Co. (Joias) – ver Mr Porter
Torres Joalheiros – Av. da Liberdade, 159, Lisboa  
– T. (+351) 211 160 960

Assouline – ver JNCQuoi
Aston Martin – C. Santos VP, Estrada da Ribeira, 
Armazém 3C, Alcabideche – T. (+351) 214 245 858
Bentley – R. São Francisco, 582, Alcabideche 
– T. (+351) 965 536 661
Fnac – www.fnac.pt
JNCQuoi – Tivoli Forum, Av. da Liberdade, 182‑184, 
Lisboa – T. (+351) 219 369 900
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EDITOR’S PICKS 

SUMMER
CHOICES

Escada, Flor del Sol Eau de Toilette 
Aroma de um verão inesquecível 
numa edição limitada. Frutada e 
com toques florais, esta fragrância 
é um tributo às férias, à liberdade 
e à amizade. Disponível na 
Perfumes & Companhia.

Eisenberg, Sublime Tan Huile Visage & Corps SPF6 
Com uma fórmula exclusiva criada a partir do óleo de 

camelina, rico em ácidos gordos essenciais polinsaturados, 
este óleo é particularmente adequado para a pele seca.  

A Vitamina E acrescenta uma ação antioxidante e a 
proteção necessária contra a ação dos raios solares 
ultravioletas. Disponível na Perfumes & Companhia.

Virgínia Carvalho Collection, 
Sunrise Bikini

Clarins, Sunkissed Bronzing Powder 
O pó solar com efeito “boa aparência” 
proporciona um bonito degradê de três 
tonalidades mate. Em conjunto, sublimam 
todas as nuances da pele com um 
bronzeado natural, à medida, para além de 
preservarem a sua boa saúde. Disponível 
na Sephora.

Shiseido, Vital Perfection 
Uplifting and Firming Cream 
Creme global antienvelhecimento com 
efeito lifting para um aspeto mais firme. 
Este creme de textura sedosa combate a 
perda de elasticidade, rugas e manchas, 
proporcionando uma hidratação profunda, 
para uma pele mais uniforme e radiante. 
Disponível na Perfumes & Companhia.

Caudalie, Vinoperfect  
Sérum Éclat Anti-Taches 
Simultaneamente 
eficaz e com o máximo 
de respeito pela nossa 
pele, o sérum anti‑
‑manchas acrescenta 
luminosidade ao rosto. 
Atua sobre todos os 
tipos de manchas e 
em todos os tipos de 
pele, mesmo as mais 
sensíveis. Disponível 
na Sephora.

Guerlain, Aqua Allegoria 
Granada Salvia 

Faz parte da coleção 
Aqua Allegoria, e é uma 
eau de toilette fresca e 

vibrante que nos remete 
para um ensolarado 

jardim andaluz. Com 
notas de romã e um 

toque de salva sobre um 
fundo de almíscar branco. 

Disponível na Sephora.

Hugo Boss, Alive Eau de Parfum  
Criado por mulheres para todas as mulheres, 

este perfume é um verdadeiro cocktail de 
frutas que convida a feminilidade a expressar‑se 

livremente. Com notas de maçã, groselha e canela, 
acentos de jasmim, madeira de cedro 

e tomilho, e finalmente baunilha e 
sândalo, mais do que uma fragrância é 

um puro concentrado de felicidade.  
Disponível na Perfumes  

& Companhia.

Ahava, Dermud  
Nourishing Body Cream 
Creme de corpo 
altamente hidratante, 
com todos os benefícios 
da argila do Mar Morto, 
a argila mais rica em 
minerais do mundo. 
Através da sua textura 
magnífica, ajuda a aliviar 
a pele seca, sensível e 
irritada. Disponível na 
Perfumes & Companhia.

Nesta minha seleta escolha para um verão 
em pleno, sugiro as últimas novidades que 
experimentei, quer de fragrâncias frescas, 

quer de produtos de beleza. Porque queremos 
sentirmo-nos sempre bem, nada melhor do que 

partilhar convosco aquilo de que mais gosto.

Sisley, Phyto-Poudre  
Compacte & Le Phyto-Gloss 

A Sisley atualizou estes seus dois 
bens essenciais de maquilhagem.  

A fórmula agora ainda mais  
aprimorada do novo Phyto‑Poudre 

Compacte, com padrão zebra, faz deste 
pó um must-have. Por seu turno,  

o Le Phyto‑Gloss, rico em óleos e com uma 
textura envolvente, assegura uns lábios 
ultrabrilhantes. Disponível na Sephora.
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