Alexandre Martins [texto] e Vitor Bastos, AdF [fotos]

É o mais “Flamboyant” dos RP’s de Angola
e está a colocar o vinho português nas bocas
do mundo. Rui Alvim de Faria, empresário
angolano, em parceria com Dirk Niepoort,
um dos maiores produtores do Douro,
criou o famoso vinho AdF 2007 Douro.
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Perfil Rui Alvim Faria
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Um vinho que já chegou a personalidades como
Jorge Nuno Pinto da Costa, Sir Alex Ferguson,
Mariza, José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Figo,
Costinha, Maniche…, o produtor angolano
de Hollywood Rui Costa Reis, são alguns
que tiveram garrafa com número especial.
Por exemplo, Mourinho recebeu a número 1,
Giorgio Armani 37, Sir Alex Ferguson 41 e
Cristiano Ronaldo a 7.
Amante da vida, Rui Alvim de Faria, conhecido
por AdF (Amor, dinheiro e Fama) é uma
espécie de James Bond (a revista mais lida em
Portugal, a Notícias Magazine chamou-o de 007
angolano!). O seu “way of life” é orientado
segundo a sua sigla/alcunha. Amor, porque
tudo o que faz é com amor, dinheiro, algum,
porque para concretizar os seus negócios,
é preciso sempre investir, e fama, porque
ao falar-se dele e dos seus vinhos, ganhase notoriedade. Mestre da comunicação e do
networking, é sobretudo um artista da sedução.

Um cavalheiro que tal como 007 gosta de
estar bem acompanhado pelo sexo feminino
e de experienciar sensações de adrenalina.
E aí entra um dos seus grandes amores: a
velocidade.
O seu amor por motores vem de cedo, em
especial pelas motorizadas: “ desde criança que
amava andar de moto, em especial com o meu
grupo de amigos. Em Angola, devido ao clima,
é muito agradável andar de moto, em especial
sem capacete. Claro que na altura éramos uns
inconscientes, sobretudo porque andávamos a
grandes velocidades. Nem nos apercebíamos
do perigo que corríamos. Subir para cima de
uma moto é sempre uma sensação de liberdade
e de aventura. Por muito que pensássemos
que poderíamos conduzir devagar, acabávamos
sempre por atingir grandes velocidades.
Pensávamos sempre que o acidente só
aconteceria ao outro. Por isso, a minha mãe
aos 18 anos, quis que eu tirasse logo a carta

Usain Bolt, Falcão,
Ferguson, Marisa,
Costinha, Maniche,
José Mourinho entre
outros. Alvim Faria
sempre se rodeou de
amigos importantes
para cimentar a
sua posição de RP
internacional

a começasse a conduzir carros...”. Perdeuse um motoqueiro genuíno, mas o espírito
sempre ficou lá. E recordações de lendas,
como a do Luís Maluco, um amigo de Luanda:
“ todos os miúdos da minha escola adoravam
as acrobacias do Luís Maluco em frente à
escola! Ele deixava-nos de boca aberta nos
intervalos. Saltava em cima das escadas, fazia
pontes! Era incrível. Foi alguém que marcou
todo um grupo”. Mais do que nunca, uma moto
para AdF tornava-se um vínculo de sedução.
Lembra-se igualmente que tinha colegas que
tentavam imitar Luís Maluco sem sucesso e
com desfechos bem acidentais. “ Ter moto em
Angola na adolescência significava um símbolo
de emancipação! A experiência da velocidade
em Angola é muito forte!”, conta com o seu
estilo e classe próprias.
Mas uma moto é também uma paixão que
remete para o cinema. E 007 é sua inspiração
suprema. O agente de Sua Majestade quando

"O meu sonho
seria uma
dia levar a
F1 a Angola.
Já cheguei a
propor essa
possibilidade
ao Ecclestone"

surgia em cima de uma moto foi sempre
uma imagem marcante. Ainda hoje, quando
monta uma motorizada, na sua cabeça, há
sempre o fascínio de emular James Bond.
Mesmo quando está num carro potente a
alta velocidade, o seu modelo é 007. Aliás,
todo o seu comportamento remete para esse
imaginário. Se Rui Alvim de Faria gosta de
estar rigorosamente vestido seja em que
situação for, tal deve-se ao estilo do agente
secreto mais famoso. A sua vida e sucesso
conjugam-se segundo o estilo Bond. Nem
mais nem menos. E, para ele, 007 é Roger
Moore. Neste momento, até tem pena de terem
escolhido Daniel Craig, que segundo ele, tem
mais músculo que sedução. “O que sempre mais
gostei nos filmes deste franchise é a maneira
como ele tenta conquistar as mulheres”,
conclui. E como a velocidade é uma paixão,
acredita que uma motorizada e um automóvel
são paixões que se complementam: “como
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LIFE STYLE AdF
Percurso de moto:

“Um passeio pelo Guincho com paragem
pelo Furnas para comer um espetacular
peixe ao sal com vista, se possível
acompanhado pelo vinho AdF.

Percurso de Aston Martin:

“ A marginal de Cascais é a zona com
mais charme para um passeio de Aston
Martin. Aquelas curvas...

Onde Dançar:

“Meninos do Rio!” & Guilty

Perfume:

“Uso A-Men já há muitos anos. É ótimo para andar
de moto...E cada vez que mudo este perfume do
Thierry Mugler já não tenho tanto sucesso...
Esse perfume está mesmo na minha pele.
Antes de mais, não nos podemos esquecer
que somos animais. O cheiro prima…

Roupa para moto: “Fato clássico,

à James Bond. Gosto de estar sempre
bem vestido. É importante mantermos
sempre o nosso estilo em qualquer
situação. Por isso, gosto de impor a mim
mesmo o meu estilo de vida”.

Bairro preferido: Bairro Alto
Esplanada preferida:
A brasileira no chiado

O restaurante da noite
em Lisboa: O 100 Maneiras: a
propósito a garrafa Nº100 do
vinho AdF foi oferecida ao
restaurante e encontra-se
exposta.
Olivier Avenida.

NB: Relogios Hublot, Piece
Unique AdF, Big Bang Angola
Red & Big Bang Lady Angola
Bond-Girls:

Patricia Nunes & Eva Madajova

Stylist: Elke Pouchet
Makeup: Frederic Kimmel
Hairstyle:

Liliana Martins/Ritz

Agradecimentos:

Hotel Pestana Palace,
Aston Martin Portugal,
Luis Dias
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emprestavam motos bem simpáticas, como é
o caso da BMW R 1200 C de Luís Dias. “Esta é
verdadeiramente a moto de James Bond. Espero
que consiga seduzir as Bond-Girls”, diz com o
seu habitual sorriso triunfal. Conforme vemos
nas fotos desta produção, AdF tem uma alegria
carismática única. E Bond-Girls na sua vida
real são uma constante, sejam louras, morenas
ou africanas. Esse seu fascínio pela beleza
feminina tem hoje uma expressão marcante na
sua empresa AdF ao trabalhar diretamente com
a Miss Universo, Leila Lopes, provavelmente a
mulher mais bela de Angola e musa do relógio
Big Bang Lady Angola. Esse desfile permanente
de Bond-girls na sua vida privada e profissional
pode ser visto em festas que costuma organizar
nos seus locais de estadia em Portugal, o Hotel
Pestana Palace e o The Yeatman, em Gaia,
hotel cuja suite AdF007 é em sua honra.
Além da sua vertente de produtor de vinhos, é
também colaborador em Hollywood do estúdio
RCR Media, que acabou de lançar Phantom e
o representante em exclusivo para Angola de
alta relojoaria Hublot, tendo criado modelos
únicos, entre os quais Big Bang Angola. Para
AdF o melhor da vida profissional rima com
os seus mais adoráveis prazeres pessoais. Sem
preconceitos...
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gosto de partilhar, quando estou de carro,
posso sempre levar mais do que uma pessoa...
Num carro, posso levar comigo não uma, mas
duas Bond-Girls...”.
Uma paixão que o levou a patrocinar a
escuderia italiana Coloni, nos campeonatos
GP2 Series, na qual corriam o piloto Álvaro
Parente e como também o angolano Ricardo
Teixeira, seu amigo pessoal. “O meu sonho
seria uma dia levar a F1 a Angola. Já cheguei
a propor essa possibilidade ao Ecclestone.
Seria uma excelente via para África um Grande
Prémio em Angola, pois a Fórmula 1, antes
de ser um veículo publicitário para o mundo
automóvel, é sobretudo uma transmissão de
imagem positiva das cidades que organizam as
provas”, confessa. No seu site, encontramolo nos bastidores de uma prova motorizada
com o campeão Valentino Rossi. AdF ama os
bastidores dos grandes prémios: “gosto da
loucura destas provas e da alta competição,
não importa se em motos ou carros! Já
tive o privilegio de dar voltas a circuitos
oficiais com condutores profissionais e aí
vê-se efetivamente a sensação de estar num
carro a alta velocidade. Devo dizer que é
inexplicável! E estar nos bastidores permitiume compreender melhor este desporto. Como
tudo na vida, gosto de estar perto do que me
fascina. E faço também muitas perguntas.
Lembro-me de quando conheci o Valentino
Rossi o ter achado uma pessoa extraordinária!”.
Ídolo diz só ter um, o eterno Ayrton Senna.
Hoje em dia, confessa também olhar para o
passado e ter pena de não ter investido mais
em motos, mas
sabe que tal não
aconteceu por
ter tido sempre
amigos que lhe

