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We have travelled through time. There are some who say 

that the only path that matters is the one before us, the one 

we are yet to tread. We don’t agree. The past may not be 

perfect, but it is what we have learned from it that makes 

us what we are today. Looking to the past gives a new 

perspective of the future. The mistakes we made and that 

we don’t want to repeat, the experiences that we are yet 

to go through or the wishes that we want to achieve take 

on new strength and give us new impetus to accomplish 

what we want to be. From our journey to the past we have 

brought back memories and reinvigorated the spirit of grit 

and determination that has always been part of us. We 

have taken a close look at the past and we have recovered 

our strength to conquer a better future. A future that takes 

the name of this country beyond our borders. A future that 

we don’t want to be distant. We want it to be realised now. 

We met people with an innovative mind, with dreams that 

left us overwhelmed and with victories that filled us with 

pride. We relived traditions, we danced to a rhythm and we 

became moved by what Angola has to offer. And Angola has 

a great deal. Do you want to come on this journey with us?!
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Fizemos uma viagem no tempo. Há quem diga que o úni-

co caminho que importa é aquele que está à nossa frente, 

aquele que ainda não percorremos. Nós não concordamos. 

O passado pode não ser perfeito mas foi a aprendizagem 

que retirámos dele que fez de nós quem somos hoje. Olhar 

para o passado dá-nos uma nova perspectiva para o futu-

ro. Os erros que cometemos e que não queremos repetir, 

as experiências que ainda não vivemos ou os desejos que 

queremos alcançar ganham nova força e dão-nos novo fô-

lego para atingirmos aquilo que queremos ser. Desta nossa 

viagem ao passado trouxemos memórias e revitalizámos 

o espírito de garra que sempre fez parte de nós. Vimos o 

passado de perto e recuperámos as forças para conquistar 

um futuro melhor. Um futuro que leve o nome deste país 

além-fronteiras. Um futuro que não queremos que seja 

longínquo. Queremos que se concretize já. Conhecemos 

pessoas com uma mentalidade inovadora, com sonhos 

que nos deixaram rendidos e com vitórias que nos enchem 

de orgulho. Revivemos tradições, dançamos com ritmo e 

emocionamo-nos com aquilo que Angola tem. E Angola 

tem muito. Quer embarcar connosco nesta viagem?!

Olhar
 Além-fronteiras

Looking 
Beyond our Borders

DITORIAL
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Depois de 32 anos, o som das locomotivas vai voltar a li-

gar o litoral ao interior de Angola. Em causa está a cons-

trução e prolongamento da linha de caminhos-de-ferro de  

Benguela (CFB), concluída em 2014 pela empresa China 

Railway Construction Corporation. Entre o Lobito e o Luau, 

dois comboios semanais vão fazer a viagem que separa 

os 1344 quilómetros, em cerca de 30 horas. Ao longo deste 

percurso, foram erguidas ou reabilitadas 107 estações e 35 

pontes. Este processo de modernização do CFB incluiu ain-

da a instalação de uma rede de fibra óptica, equipamentos 

de sinalização e segurança, passagens de nível, valas de 

drenagem e também a aquisição de 42 locomotivas, 248 

carruagens de várias tipologias e 263 vagões. 

\\NEWS

After 32 years, the sound of locomotives will once again 

link the coast to Angola’s interior. At issue is the construc-

tion and extension of the Benguela railway line (CFB), 

completed in 2014 by the China Railway Construction  

Corporation. Between Lobito and Luau, two weekly trains 

will cover the distance of 1344 kilometres separating them, 

in around 30 hours. 107 stations and 35 bridges were built 

or redeveloped along the track. This process of modernisa-

tion of the CFB also included the installation of a fibre optic 

network, signalling and safety equipment, level crossings, 

drainage ditches and also the acquisition of 42 locomo-

tives, 248 carriages of varying kinds and 263 wagons.

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA RENOVADA \\ RAIL LINK RENOVATED

Aos 35 anos, Helt Araújo é um apaixonado pela cozinha. O 

seu talento e a técnica internacional da cozinha francesa 

que usa para potencializar os pratos nacionais garanti-

ram-lhe agora o título de Chef do Futuro para Angola, atri-

buído pela Academia Internacional de Gastronomia. «É 

uma grande responsabilidade mas sinto-me tranquilo», 

afirma Helt. Natural de Benguela, o chef tem agora a tarefa 

de comandar a organização do próximo jantar de gala da 

instituição gastronómica internacional, a realizar-se em 

Paris, em 2016. 

At 35 years of age, Helt Araújo is passionate about cook-

ing. His talent and the international technique of French 

cuisine that he uses to enhance national dishes have now 

ensured him the title of Chef of the Future for Angola, at-

tributed by the International Academy of Gastronomy. «It 

is a huge responsibility but I feel calm,» says Helt. Born in 

Benguela, the chef now has the task of handling the or-

ganisation of the next gala dinner of the international gas-

tronomic institution, to be held in Paris, in 2016. 

O político Julião Mateus Paulo, mais conhecido por Dino 

Matrosse, lançou o livro Memórias, uma obra que retrata as 

suas vivências políticas e conta com três capítulos: a fuga 

para o exterior do país e a integração no MPLA; a abertura 

da frente leste; e a abertura da 5.ª região político-militar. O 

livro é uma viagem pelas recordações do actual secretário-

-geral do MPLA, com destaque para o 4 de Fevereiro de 1961, 

o primeiro combate na frente leste ou as notícias das trans-

formações políticas no exterior. 

Politician Julião Mateus Paulo, better known as Dino  

Matrosse, has launched the book Memórias, a work that 

portrays his political experiences and relates in three 

chapters: how he fled from the country and his integra-

tion in the MPLA; the opening of the eastern front; and 

the opening of the 5th political-military region. The book 

is a journey through recollections of the current secretary 

general of the MPLA, highlighting February 04, 1961, and 

the first fighting on the eastern front or the news of politi-

cal transformations abroad. 

O CHEF DO FUTURO
THE CHEF OF THE FUTURE

MEMÓRIAS DE DINO MATROSSE
MEMORIES OF DINO MATROSSE
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De 9 de Maio a 22 de Novembro de 2015, Angola mar-

cará presença na 56.ª edição da mais importante Bienal  

Internacional de arte contemporânea, a acontecer em  

Veneza. La Biennale di Venezia, desta vez com All the World’s  

Futures (Todos os Futuros do Mundo, em tradução livre) 

como tema principal, contará com a representação oficial 

de Angola no Palazzo Pisani, em Campo Santo Stefano. 

António Ole, Binelde Hyrcan, Délio Jasse, Francisco Vidal 

(na foto) e Nelo Teixeira são os artistas que vão compor 

a exposição On Ways of Travelling (Sobre as Formas de  

Viajar). Partindo da instalação central do curador António 

Ole, Francisco Vidal mostra instalações de pele metálica 

de catanas, símbolo da resistência angolana; Délio Jasse 

exibe uma variante da sua mostra fotográfica Ausência  

Permanente; Nelo Teixeira expõe um trabalho em madeira; 

e, por fim, Binelde Hyrcan apresenta um vídeo e instalação 

da sua pesquisa recente. 

From May 09 to November 22, Angola will be present at 

the 56th edition of the most important international bi-

ennial of contemporary art, taking place in Venice. La  

Biennale di Venezia, this year boasting ‘All the World’s  

Futures’ as its central theme, will feature the official repre-

sentation of Angola in the Palazzo Pisani, in Campo Santo 

Stefano. António Ole, Binelde Hyrcan, Délio Jasse, Francisco 

Vidal (see photo) and Nelo Teixeira are the artists making 

up the ‘On Ways of Travelling’ exhibition. Starting with the 

central installation by curator António Ole, Francisco Vidal 

exhibits metallic leather installations of machetes, sym-

bol of Angolan resistance; Délio Jasse exhibits a version of 

his Permanent Absence photography show; Nelo Teixeira  

exhibits a work in wood; and, finally, Binelde Hyrcan pre-

sents a video and installation of his latest research. 

A CAMINHO DE VENEZA \\ ON THE WAY TO VENICE
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O grupo Soares da Costa, especializado em construção e 

engenharia civil, anunciou que Luanda será o novo centro 

estratégico do grupo e o continente africano será o merca-

do prioritário. Depois da nomeação de Joaquim Fitas como 

novo presidente da Comissão Executiva da empresa, a 

reestruturação da Soares da Costa assentará também na 

captação de novos contractos e na redução de custos. Com 

o empresário angolano António Mosquito a manter-se no 

cargo de presidente do Conselho de Administração, a nova 

orientação estratégica da empresa fará de Luanda a nova 

sede operacional. 

The Soares da Costa group, specialised in construction and 

civil engineering, has announced that Luanda will be the 

group’s new strategic centre and the African continent will 

be its priority market. After the nomination of Joaquim Fitas 

as the company’s new Chief Executive Officer, the restruc-

turing of Soares da Costa will also be based on capturing 

new contracts and in reducing costs. With Angola entre-

preneur António Mosquito retaining the post of chairman 

of the board of directors, the new strategic direction of the 

company will make Luanda its new operation headquarters.  

Localizado no coração da cidade, o Skyna Luanda Hotel foi 

distinguido pelo Ministério da Hotelaria e Turismo como o 

melhor hotel de quatro estrelas do país. O reconhecimento 

pela gestão e pela defesa da identidade nacional chegou 

por altura das comemorações do 39.º aniversário da Inde-

pendência de Angola e deixou Alexandre Portugal, CEO do 

Skyna Hotels, muito satisfeito: «Foi um verdadeiro prémio 

que nos deixa orgulhosos e nos motiva a fazer ainda me-

lhor». Distinguido pelo design moderno e pelas luxuosas 

condições que oferece aos hóspedes, o Skyna chegou no 

início de Março também a Lisboa.

Located in the heart of the city, the Skyna Luanda Hotel has 

been distinguished by the Ministry of Hotels and Tourism 

as the country’s best four-star hotel. The recognition for 

its management and for its defence of the national iden-

tity came at the time of the commemorations of the 39th 

anniversary of Angola’s Independence, and left Alexandre 

Portugal, CEO of Skyna Hotels, very happy: «It was truly 

an award that gives us pride and motivates us to do even 

better». Distinguished for its modern design and for the 

luxurious conditions it offers its guests, Skyna also arrived 

in Lisbon.

APOSTA NA CONSTRUÇÃO
INVESTMENT IN CONSTRUCTION

AS MELHORES 4 ESTRELAS
THE BEST 4-STAR HOTEL

Até 24 de Maio, as obras do artista angolano Kiluanji Kia 

Henda vão fazer parte da terceira edição da Trienal do New 

Museum, em Nova Iorque. Sob o lema Surrond Audience 

e com o intuito de mostrar o trabalho de jovens criadores, 

esta exposição contará com 51 artistas, de igual número 

de países, e faz parte do compromisso do New Museum 

em explorar o futuro através da arte do presente, recor-

rendo a uma geração emergente da arte contemporânea. 

De Angola, passando por Portugal, Kiluanji Kia Henda che-

ga a Nova Iorque com o seu trabalho Rusty Mirage (The 

City Skyline), uma colecção de fotografias de esculturas 

- que aparentam ser desenhos que se destacam da paisa-

gem, silhuetas ou esqueletos de uma cidade imaginária -,  

captadas no deserto de Al Zaraq, na Jordânia.

Until March 24, the works of Angolan artist Kiluanji Kia 

Henda will be part of the third edition of the New Museum 

Triennial, in New York. Under the title ‘Surround Audience’ 

and with the aim of exhibiting the work of young creators, 

this exhibition will feature 51 artists, from an equal number 

of countries, and is part of the New Museum’s commitment 

to exploring the future through the art of the present, using 

an emerging generation of contemporary art. From Angola, 

via Portugal, Kiluanji Kia Henda reaches New York with his 

work Rusty Mirage (The City Skyline), a collection of pho-

tographs of sculptures – which appear to be drawings thar 

stand out from the landscape, silhouettes  or skeletons of 

an imaginary city –, taken in the Al Zaraq desert, in Jordan. 

KILUANJI KIA HENDA EM NOVA IORQUE \\ KILUANJI KIA HENDA IN NEW YORK
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GEORGES 
REBELO CHIKOTI

«A paz e segurança são as premissas para a 
democracia» \\ «Peace and security are the 

premises to the democracy»
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA E MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY EL PAPARAZZO TOMÉ MENDES

The Angolan diplomat saw his childhood being lived in 

a country other than his own. It was in Zambia, together 

with his parents, that Georges Rebelo Chikoti spent a 

large part of his life, because of the persecution of the  

Portuguese colonial regime. It was on Zambian territory 

that he completed his primary and secondary education. 

He returned to Angola a few years later, in 1975, and after a 

while became one of the first member of the Galo Negro, the 

so-called National Union for 

the Total Independence of 

Angola (UNITA) to be sent to 

study in the Ivory Coast. 

From a young age he has 

stood out as a political ac-

tivist. When he was in Paris, 

taking a Master’s Degree in 

Urban Planning, he began to question, along with other 

students, the inflexibility and the democratic position of 

the UNITA movement, which was headed by Jonas Savim-

bi. His dissent meant that he was sent orders, in Savimbi’s 

name, to return to Angola, but Chikoti decided to change 

tack, heading instead to Canada, where UNITA had little 

influence. But he wasn’t there for very long. He decided to 

go to Portugal and it was there that he set up the Angolan 

Democratic Forum party, the body that opposed the lead-

ership style of Savimbi. Chikoti, getting closer and closer 

to the People’s Movement for the Liberation of Angola 

O diplomata angolano viu a sua infância ser vivida nou-

tro país que não o seu. Foi na Zâmbia, juntamente com 

os pais, que Georges Rebelo Chikoti passou grande parte 

da sua vida, por causa da perseguição do regime colonial 

português. Foi em território zambiano que concluiu o en-

sino primário e secundário. Regressou a Angola, alguns 

anos depois, em 1975, e passado um tempo tornou-se num 

dos primeiros quadros do Galo Negro, a conhecida União  

Nacional para a Independên-

cia Total de Angola (UNITA) 

a serem enviados para estu-

dar na Costa do Marfim. 

Desde jovem que se eviden-

ciou como activista político. 

Quando estava em Paris, a 

tirar o Mestrado em Planifi-

cação e Urbanismo, começou a pôr em causa, juntamente 

com outros estudantes, a rigidez e a posição democrática 

do movimento UNITA, que era liderado por Jonas Savimbi. 

A discordância fez com que recebesse ordens, em nome de 

Savimbi, para regressar a Angola, mas Chikoti decide trocar-

-lhe as voltas, rumando ao Canadá, onde a UNITA não tinha 

muita influência. Mas não ficou lá por muito tempo. Deci-

de ir para Portugal e foi lá que constituiu o partido Fórum  

Democrático Angolano, órgão que se opunha à forma de 

liderança de Savimbi. Chikoti, cada vez mais próximo do 

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA),  

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

acabou por pôr termo ao partido que havia fundado e tor-

nou-se vice-ministro das Relações Exteriores. Em 1986, foi 

condecorado com a medalha de Paris Doyen Lions Club, 

graças à palestra O Envolvimento Russo-Cubano e Amé-

rica-Sul Africano no Conflito Angolano.

Desde 1992 que faz parte do Ministério das Relações Ex-

teriores, primeiro como vice-ministro e, a partir de 2010, 

como ministro das Relações Exteriores, mesmo contra 

a vontade de alguns membros do MPLA. A decisão foi de 

José Eduardo dos Santos. Exercer uma diplomacia séria, 

credível e sustentável, capaz de transmitir confiança, é um 

dos factores que orientam o carácter político de Chikoti.

(MPLA), ended up putting a stop to the party he had found-

ed and became deputy minister of foreign affairs. In 1986, 

he was awarded the medal of the Paris Doyen Lions Club, 

thanks to the lecture The Russian-Cuban and America-

South African Involvement in the Angolan Conflict.

Since 1992 he has been part of the Ministry of Foreign  

Affairs, first as deputy minister and, from 2010, as minister 

for foreign affairs, even against the wishes of some mem-

bers of the MPLA. The decision was made by José Eduardo 

dos Santos. Practicing serious, credible and sustainable di-

plomacy, able to transmit confidence, is one of the factors 

guiding the political character of Chikoti.

«A nossa prioridade direcciona-se 
para a cooperação com os outros 
países» \\ «Our priority addresses 
cooperation with other countries»
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Desde jovem que se destacou como activista político, 

chegando até a formar o Fórum Democrático Angolano. 

Como é que recorda esses tempos e em que é que se ba-

seava esse partido?

O Fórum Democrático Angolano surge numa altura em 

que comecei a pensar que a guerra que a UNITA provocava 

para conquistar uma Angola independente não se justifi-

cava. Então, em 1989, eu, juntamente com outros colegas, 

formámos o Fórum Democrático Angolano. Era uma forma 

de lutarmos pela democracia e pelos direitos humanos do 

nosso país.

A nível académico passou pela Costa do Marfim e por 

Paris. Como descreve essa época?

O meu ciclo académico foi marcado por várias influên-

cias. Primeiro, uma influência lusófona, onde fiz parte do 

meu ciclo primário, até 1964; depois, quando eu e os meus 

pais fugimos do regime colonial português e fomos para a 

Zâmbia, concluí aí o ensino 

secundário, em 1975. Mais 

tarde, regressei a Angola, 

num momento em que es-

távamos a caminhar para a 

independência. Vivia-se um 

ambiente conturbado mas, 

mesmo assim, permane-

ci até 1977. Após essa data, 

parti para a Costa do Marfim, 

onde fiz os meus estudos 

universitários, tendo con-

cluído o Mestrado em Ciências Geográficas, em 1985. Em 

seguida, fui para França, onde ingressei na Universidade de 

Paris XII. Em 1988, emigrei para o Canadá, onde trabalhei 

durante algum tempo no Banco Canadiano do Comércio. 

Uma vez em terras canadianas, frequentei Universidade de 

Ottawa, onde consegui o meu diploma em Relações Inter-

nacionais e também trabalhei como professor assistente. 

Como viu o convite do Presidente José Eduardo dos  

Santos para integrar o Governo? 

Recebi o convite do Presidente da Republica para inte-

grar o Governo de Angola em 1992. A meu ver, este con-

vite demonstra o nível de patriotismo do Presidente José 

Eduardo dos Santos e também o seu interesse em contri-

buir para a reconciliação de todos os angolanos, de forma 

a ser possível construir uma Angola forte e sem precon-

ceitos. Creio que esta atitude de José Eduardo dos Santos  

representa uma qualidade muito rara no seio dos dirigen-

tes africanos. 

You have stood out as a political activist since you were 

young and even formed the Angolan Democratic Forum. 

What are your recollections of these times in which this 

party was formed?

The Angolan Democratic Forum came about at a time in 

which I had begun to think that the war UNITA was provok-

ing to conquer an independent Angola was not warranted. 

So, in 1989, together with some other colleagues, I formed 

the Angolan Democratic Forum. It was way for us to fight for 

the democracy and for the human rights of our country.

In academic terms you went to the Ivory Coast and Paris. 

How would you describe this period?

My education was marked by various influences. First 

of all a Portuguese-speaking influence, where I did part 

of my primary education, until 1964; then, when I and my 

family fled the Portuguese colonial regime and went to  

Zambia, I completed my secondary education there, in 1975. 

Later I returned to Angola, 

at a time in which we were 

heading towards independ-

ence. There was a troubled 

environment at the time, 

but even so I stayed until 

1977. After this date, I left 

for the Ivory Coast, where 

I did my university studies 

and completed a Master’s 

Degree in Geographical Sci-

ences in 1985. I then went 

to France, where I enrolled in the University of Paris 12. In 

1988 I emigrated to Canada, where I worked for some time 

in the Canadian Imperial Bank of Commerce. Once on  

Canadian soil, I attended Ottawa University, where I got my  

diploma in International Relations and I also worked as an 

assistant professor. 

What did you think when President José Eduardo dos 

Santos invited you to join the government?

I received the invitation from the President of the Repub-

lic to join the Angolan Government in 1992. In my view, this 

invitation demonstrates the patriotism of President José 

Eduardo dos Santos and also his interest in contributing to 

the reconciliation of every Angolan, so as to make it possi-

ble to build a strong and unprejudiced Angola. I believe that 

the attitude of José Eduardo dos Santos represents a very 

rare quality within African leaders.

«A imagem de Angola cresceu muito 
positivamente. Basta olharmos 

para a quantidade de solicitações 
internacionais» \\ «The image of 
Angola has grown very positively in 
recent years. You just have to look at 

the quantity of international requests»
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Na altura, quais as principais dificuldades que enfrentou, 

devido às funções que ocupava? 

Nos anos 90, a nossa principal função passava por pôr 

termo à Guerra Civil instaurada no nosso país, através da 

UNITA, que nada de bom trazia à vida dos angolanos. De-

pois era necessário passar a mensagem de abertura de 

Angola aos princípios democráticos. 

Quais os objectivos da política externa de Angola?

Hoje, o nosso maior objectivo é consolidar o lugar de 

Angola no seio da comunidade internacional, trabalhando 

para a paz, a democracia, os direitos humanos e o desen-

volvimento do continente africano de modo geral.

É o ministro das Relações Exteriores de Angola desde 

2010. Qual é o ponto de situação do país, nessa área?

Acho que a imagem de Angola cresceu muito positiva-

mente nos últimos anos. Basta olharmos para a quantida-

de de solicitações internacionais. A política externa ango-

lana vai continuar a defender as relações de boa vizinhan-

ça baseadas no princípio do respeito pela soberania, igual-

dade e integridade territorial dos Estados, dentro de uma 

cooperação reciprocamente vantajosa. A nossa prioridade 

direcciona-se para a coope-

ração com os outros países, 

sendo que a nossa especial 

atenção direcciona-se para 

as áreas limítrofes e para 

os países da África Central 

e Austral, uma vez que, um 

caso de instabilidade a nível 

de defesa e segurança dessas áreas pode significar a própria 

instabilidade do nosso país. É importante desenvolvermos 

parcerias, seja no domínio político, económico ou social, e 

implementar acções em vários sectores, de maneira a que 

nos seja possível promover a imagem de Angola além-fron-

teiras. O continente africano e o desenvolvimento nas sub-

-regiões são o nosso foco. Fazem também parte da agenda 

estratégica do Executivo angolano e das suas responsa-

bilidades alcançar os objectivos inscritos no Programa  

Nacional de Desenvolvimento para 2013-2017. 

Quais são os principais desafios que encontra actual-

mente no decorrer das suas funções como ministro?

Angola evoluiu consideravelmente, tornou-se um país 

de referência e já aparece como uma das quatro melhores 

economias do continente africano. É difícil servir como 

ministro das Relações Exteriores porque nunca consegui-

mos fazer o suficiente para agradar a todos. 

At the time, what were the main difficulties you faced, in 

carrying out your duties?

In the 90s, our many function involved putting an end 

to the Civil War established in our country, through UNITA, 

which had brought nothing good to the life of Angolans. 

Then it was necessary to pass on the message of Angola’s 

openness to democratic principles.

What are the goals of Angola’s foreign policy?

Our greatest goal at the moment is to consolidate  

Angola’s place within the international community, work-

ing for peace, democracy, human rights and the develop-

ment of the African continent in general.

You have been Angola’s minister for foreign affairs since 

2010. What is the country’s position in these matters?

I think that the image of Angola has grown very posi-

tively in recent years. You just have to look at the quantity 

of international requests. Angolan foreign policy will con-

tinue to develop relations of good neighbourliness based 

on the principle of respect for the sovereignty, equality and 

territorial integrity of the states, through mutually benefi-

cial cooperation. Our priority addresses cooperation with 

other countries, with spe-

cial attention to border ar-

eas and to the countries of 

Central and Southern Africa, 

given that a case of instabil-

ity in terms of defence and 

security of these areas could 

mean the very instability of 

our country. It is important for us to develop partnerships, 

whether in the political, economic or social sphere and to 

implement actions in various sectors, so as to make it pos-

sible for us to promote the image of Angola abroad. The 

African continent and the development in sub-regions are 

our focus. Achieving the goals set in the National Develop-

ment Programme for 2013-2017 is also part of the strategic 

agenda of the Angolan government and its responsibilities. 

What are the main challenges you come across at the 

moment in your duties as a minister?

Angola has evolved considerably; it has become a 

benchmark country and is already one of the four best 

economies on the African continent. It is difficult to serve 

as the minister for foreign affairs because we can never do 

enough to please everyone.

 «A política externa do continente 
africano é ainda difícil de precisar»\\ 

«The foreign policy of the African 
continent is still difficult  

to determine»

Quais são as principais prioridades a nível de Relações 

Exteriores para Angola? Pode dizer-nos qual é o Plano 

de Acção para 2015?

Nas prioridades para 2015, a essência da nossa  

actividade estará virada para o nosso papel como 

membro não-permanente do Conselho de Segurança 

da Organização das Nações Unidas (ONU), assim como 

manter um papel activo no seio da Conferência Interna-

cional dos Grandes Lagos. Faz também parte das nos-

sas metas trabalhar para que, até ao fim do ano, Angola 

passe a ser um país com rendimento médio, no que diz 

respeito à participação nas decisões da Assembleia  

Geral das Nações Unidas. Para além disso, Angola vai 

albergar a Conferência Internacional sobre a Segurança 

Marítima e o Fórum sobre Cultura de Paz, com a partici-

pação da UNESCO e da União Africana. 

Como tem visto o desenvolvimento da política exter-

na no continente africano? 

A política externa do continente africano é ainda difí-

cil de precisar porque é muito diversificada por influên-

What are the main priorities in terms of foreign af-

fairs for Angola? Can you tell us what the plan of action 

for 2015 is?

Within our priorities for 2015, the essence of our ac-

tivity will be focused on our role as a non-permanent 

member of the UN (United Nations) Security Council, 

in addition to maintaining an active role within the  

International Conference on the Great Lakes. Our goals 

also include working towards, by the end of the year, 

Angola becoming a country with a middle income, 

as far as participation in the decisions of the General  

Assembly of the United Nations is concerned. In addition 

to this, Angola will host the International Conference on  

Maritime Security and the Forum on Peace Culture, with 

the participation of UNESCO and of the African Union.

What is your view of the development of foreign pol-

icy in the African continent?

The foreign policy of the African continent is still 

difficult to determine because it is very diversified 
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cias externas. Mas na última cimeira da União Africana 

pareceu-me oportuno o facto do Conselho de Paz ser o 

órgão que irá definir as posições políticas do continente, 

no seio do Conselho de Segurança da ONU.

Angola tomou posse em 

Janeiro, para um mandato 

de dois anos, como mem-

bro não permanente do 

Conselho de Segurança da 

ONU. O que é que isto sig-

nifica para o país? Quais 

são os planos?

O nosso plano vai cen-

trar-se nos esforços pela 

paz. Queremos contribuir para as questões de paz e de 

prevenção de conflitos e ainda para o controlo da propa-

gação de epidemias que alastram no nosso continente, 

como o exemplo do Ébola. A paz e a segurança são as 

premissas para o desenvolvimento da democracia e 

promoção dos direitos humanos. É crucial desenvolver-

mos acções em todos os sectores de forma a promover 

a imagem de Angola além-fronteiras. 

by foreign influences. But at the last summit of the  

African Union it seemed appropriate to me that the 

Peace Council would be the body to define the conti-

nent’s political stance, within the UN Security Council.

In January Angola be-

gan a two-year term as a 

non-permanent member 

of the UN Security Council. 

What does this mean for 

the country? What plans 

are there?

Our plan will focus on 

efforts towards peace. We 

want to contribute to is-

sues of peace and of conflict prevention and also to-

wards controlling the spread of epidemics that are 

spreading through our continent, such as Ebola, for ex-

ample. Peace and security are the premises behind the 

development of democracy and promotion of human 

rights. It is crucial for us to carry out actions in every 

sector so as to promote the image of Angola abroad.  

«É crucial desenvolvermos acções 
de forma a promover a imagem de 
Angola além-fronteiras»\\ «It is 

crucial for us to carry out actions in 
every sector so as to promote the 

image of Angola abroad»



Villas&Golfe  \\ 23 

ONU
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA E MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY D.R.

Angola no Conselho de Segurança
Angola on the UN Security Council

DIPLOMACY

Pela segunda vez na História, Angola vai marcar pre-

sença no Conselho de Segurança da Organização das Na-

ções Unidas (ONU) como membro não-permanente. Único 

país candidato pelo continente africano, Angola conseguiu  

arrecadar, na eleição de Outubro do ano passado, em Nova 

Iorque, 190 dos 193 votos expressos. A tomada de posse para 

o mandato de dois anos aconteceu em Janeiro e vai permitir 

que o país contribua para a resolução dos principais proble-

mas de África, nomeadamente a fome e a eliminação dos 

conflitos armados. Na lista de países eleitos como membros 

não-permanentes estão também a Venezuela, a Malásia, 

a Nova Zelândia e a Espanha, que se juntarão aos países 

já eleitos anteriormente: Chade, Chile, Jordânia, Lituânia e  

Nigéria. Estes dez membros vão reunir-se agora com os cin-

co membros permanentes do Conselho de Segurança (EUA, 

França, Reino Unido, Rússia e China).

For the second time in history, Angola has taken a seat 

on the United Nations (UN) Security Council as a non-per-

manent member. As the only candidate country from the 

African continent, Angola managed to get 190 of the 193 

votes given in the election held in October of last year in 

New York. Angola took its seat on the council in January, 

for a two-year term. This will allow the country to con-

tribute to resolving Africa’s main problems, in particular 

famine and the elimination of armed conflict. Elected non-

permanent members also include Venezuela, Malaysia, 

New Zealand and Spain, joining the five countries elect-

ed the previous year, which include Chad, Chile, Jordan, 

Lithuania and Nigeria. These ten members now join the 

five permanent members on the Security Council (China, 

France, Russia, UK, USA). 
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Esta reentrada de Angola acontece num contexto dife-

rente do que se vivia entre 2002 e 2003 - data do último 

mandato -, em que a nação angolana ainda recuperava da 

guerra civil. Desta vez, Angola quer assumir uma posição 

de liderança regional, ancorada no crescimento económi-

co que tem vivido na última década. «Angola traz para o  

Conselho de Segurança o exemplo de um país pós-con-

flito que pôs em marcha um 

processo de reconciliação e 

integração política e social 

que resultou na estabiliza-

ção do país e na realização 

de um programa de recons-

trução económica que tem 

permitido a resolução dos 

principais problemas da po-

pulação angolana como a 

pobreza e a fome, o analfabetismo, a habitação precária ou 

a insuficiência de cuidados de saúde», explica o represen-

tante permanente de Angola junto da ONU, o embaixador 

Ismael Gaspar Martins.

Tendo garantido o apoio da União Africana, dos mem-

bros permanentes do Conselho de Segurança como a  

China e a Rússia e ainda da Comunidade dos Países de 

Angola’s return to the council takes place in a different 

context to that of 2002 and 2003 – the date of its last term 

–, in which the Angolan nation was still recovering from 

civil war. This time, Angola wants to assume a position of 

regional leadership, based on the economic growth it has 

experienced during the last decade. «Angola brings to 

the Security Council an example of a post-conflict coun-

try, which has set in motion 

a process of reconciliation 

and political and social inte-

gration, which has resulted 

in the stabilisation of the 

country and in the imple-

mentation of a programme 

of economic reconstruction, 

which has allowed the reso-

lution of the main problems 

of the Angolan population, such as poverty and hunger, il-

literacy, poor housing or insufficient health care», explains 

the permanent representative of Angola to the UN, ambas-

sador Ismael Gaspar Martins.

Having ensured the support of the African Union, of per-

manent members of the Security Council, such as China 

and Russia, and also of the Community of Portuguese Lan-

guage Countries (CPLP), Angola will play an important role 

Angola exercerá um importante 
papel na tomada de decisões que 

envolvam o continente africano. \\ 
Angola will play an important role 

in taking decisions that involve the 
African continent.

 Língua Portuguesa (CPLP), Angola exercerá um impor-

tante papel na tomada de decisões que envolvam o con-

tinente africano, como a aprovação do envio de forças de 

pacificação para cenários de conflitos. «Esta eleição tem 

permitido o exercício de um papel de liderança, sobretudo 

na região da África Central, com a participação directa na 

busca de soluções sustentáveis dos conflitos, como o caso 

da República Centro Africana», revela o embaixador. 

Mesmo com a certeza de que o Conselho de Segurança 

é «um órgão demasiado conservador quanto a mudanças 

a introduzir», Ismael Gaspar Martins acredita ser possível 

introduzir algumas reformas. «Estão neste momento em 

curso vários processos que poderão resultar na revisão da 

metodologia aplicada num dos principais instrumentos de 

acção do Conselho, as Operações de Manutenção de Paz. 

É urgente um maior equilíbrio entre a acção desenvolvida 

pelos Departamentos de Manutenção de Paz e o Departa-

mento Político para lidar com as crises que não cessam, 

como as ameaças do terrorismo em África e no Médio 

Oriente», afirma o representante de Angola na ONU, reafir-

mando a importância de priorizar a acção preventiva com 

vista a reduzir o número de conflitos no futuro.

in taking decisions that involve the African continent, such 

as the approval of sending peacekeeping troops to conflict 

zones. «This election has allowed us to perform a role of 

leadership, in particular in the Central Africa region, with 

direct participation in the quest for sustainable solutions to 

conflicts, such as the case of the Central African Republic», 

the ambassador reveals.

 Even in the certainty that the Security Council is «too 

conservative a body for the changes to be introduced», 

Ismael Gaspar Martins believes that it is possible to intro-

duce some reforms. «Various processes are currently un-

derway that could result in a review to the methodology 

applied in one of the main instruments of action of the 

Council, Peacekeeping Operations. A greater balance is ur-

gent between the action developed by the Peacekeeping 

Departments and the Political Department to deal with 

ongoing crises, such as terrorist threats in Africa and the 

Middle East», explains the representative of Angola to the 

UN, reasserting the importance of prioritising preventative 

action with a view to reducing the number of conflicts in 

the future.
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Angola Rumo a Milão
Angola Bound for Milan
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EXPO 2015

Passaram 109 anos desde que a cidade italiana de Milão 

acolheu pela última vez a Exposição Internacional. Na al-

tura, os transportes eram o tema geral. Agora, de 1 de Maio 

a 31 de Outubro, Milão volta a ser o centro da tradição, cria-

tividade e inovação ao transformar-se na arena da Expo 

2015. Num recinto com 110 hectares instalado a noroeste 

de Milão, abrangendo os municípios de Rho e Pero, 145 paí-

ses e vários organismos internacionais vão mostrar a sua  

109 years have passed since the Italian city of Milan last 

hosted the International Exposition. At the time, transport 

was the central theme. Now, from May 01 to October 31,  

Milan is once again the centre of tradition, creativity and 

innovation when it transforms into the arena for Expo 

2015. On a site covering 110 hectares set up to the north-

west of Milan, and located in the municipalities of Rho and 

Pero, 145 countries and various international bodies will 

MANUEL TEIXEIRA



30 \\  Villas&Golfe

visão sobre o tópico escolhido para esta iniciativa: Alimen-

tar o Planeta, Energia para a Vida. Angola, para além de es-

tar entre os países participantes, deu já motivos de orgulho 

quando a comissária do pavilhão nacional, Albina Assis 

Africano, foi destacada como presidente dos Comissários 

Gerais dos Países Expositores. «Sinto-me honrada. É um 

reconhecimento não só do meu trabalho mas, especial-

mente, do nosso país, que se impõe cada vez mais no pa-

norama internacional», assegura Albina. Considerando-se 

uma «maratonista das Expo’s», não há ninguém melhor 

que Albina para explicar to-

dos os pormenores da par-

ticipação angolana nesta 

Expo Milão.

Começamos pelo pa-

vilhão. Com a construção 

a bom ritmo e dentro dos 

prazos previstos, o pavilhão 

de Angola está decorado 

conforme o subtema esco-

lhido: Alimentação e Cultura: Educar para Inovar. «Dadas 

as características naturais, Angola tem recursos híbridos e 

solos férteis que permitem praticar uma agricultura e pes-

ca sustentáveis, colmatando alguns problemas de escas-

sez que ainda predominam no país», explica a comissária, 

acrescentando que com esta participação vai ser possível 

reforçar a identidade e diversidade cultural angolanas. 

Ao longo da viagem pelo pavilhão de Angola na Expo 

2015, o visitante poderá levar consigo um pouco de Angola. 

Sabores, cerimónias, rituais e tradições conjugados com 

o passado e o futuro do planeta Terra, que, de acordo com  

Albina, «clama por acção urgente para o equilíbrio global». 

reveal their vision on the topic chosen for this initiative:  

Feeding the Planet, Energy for Life. Angola, in addition to 

being among the participating countries, already has reason 

to be proud, after the general commissioner of the national 

pavilion, Albina Assis Africano, was elected President of the 

College of Commissioners of the Exhibiting Countries. «I 

feel honoured. It is a recognition not only of my work but, 

especially, of our country, which is increasingly making its 

mark on the international arena,» says Albina. Considering 

herself an «Expo marathon runner», there is no one bet-

ter than Albina to explain all 

the details of Angola’s par-

ticipation at this Expo Milan.

We begin with the pavilion. 

With construction running 

smoothly and on sched-

ule, the Angolan pavilion is 

decorated according to the 

subtheme chosen: Food and 

Culture: Educate to Innovate. 

«Given its natural characteristics, Angola has hybrid re-

sources and fertile soils to allow the practice of sustaina-

ble farming and fishing, remedying some of the problems 

of shortages that still predominate in the country,» ex-

plains the commissioner, adding that with this participa-

tion it will be possible to strengthen Angola’s identity and 

cultural diversity.

Throughout a trip through the Angolan pavilion at Expo 

2015, visitors will be able to take a little of Angola with them. 

Flavours, ceremonies, rituals and traditions, combined with 

the past and the future of planet Earth, which, according to 

Albina, «is crying out for urgent action for global balance». 

Sabores, cerimónias, rituais e 
tradições vão fazer parte do pavilhão 
de Angola na Expo 2015. \\ Flavours, 
ceremonies, rituals and traditions will 

be part of the Angolan pavilion at 
Expo 2015.   

Com diferentes áreas expositivas, o pavilhão temático, in-

teractivo e de linhas vanguardistas convida a uma refle-

xão sobre a alimentação, a cultura e o papel da educação  

na inovação. 

Sobre a situação actual do país em relação ao tema abor-

dado nesta Expo, Albina destaca o caminho de inovação 

que Angola está a traçar. «Com uma população eminen-

temente rural, Angola está a lançar as sementes de um 

tecido agrícola mais moderno e de escala, ainda que a agri-

cultura familiar seja a pedra angular da alimentação dos 

angolanos», afirma, revelando que estão em curso pro-

gramas educativos que visam a segurança alimentar e as 

boas práticas ambientais.

With different exhibition areas, the themed and interac-

tive pavilion of avant-garde design invites you to reflect on 

food, culture and the role of education in innovation. 

Concerning the current situation of the country with re-

lation to the theme covered at this Expo, Albina highlights 

the path of innovation that Angola is treading. «With an 

eminently rural population, Angola is sowing the seeds 

for a more modern farming fabric and of greater scale, 

even though family farming is the cornerstone of food for 

Angolans,» she says, revealing that there are educational 

programmes underway aimed at food safety and good en-

vironmental practice.
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Com um longo historial de participação em Expo’s,  

Angola tem nestes eventos uma oportunidade crucial 

para mostrar as suas potencialidades. Segundo Albina, as 

Expo’s são um importante veículo de projecção de Angola 

a nível internacional, permitindo «divulgar além-frontei-

ras a realidade actual do país, promovendo intercâmbios 

de experiências e uma maior captação de investimentos». 

Enquanto a cidade italiana ultima os preparativos, 

 Angola esforça-se para repetir a proeza alcançada na 

Expo Coreia do Sul em 2012: ter um dos pavilhões mais 

apelativos e visitados.

With a long history of participation in Expos, Angola has 

a vital opportunity in these events to show its potential. 

According to Albina, the Expos are an important vehicle 

for Angola’s promotion at an international level, allowing 

it to «promote the current reality of the country abroad 

and to encourage interchange of experiences and pull in  

more investment».

While the Italian city finalises its preparations, Angola is 

doing its utmost to repeat the achievements of the South 

Korea Expo in 2012: of having one of the most attractive 

and visited pavilions.



CARNAVAL 
DE LUANDA
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O Ritmo da Diversão \\ The Rhythm of Fun

ART  CULTURE
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Ao ritmo do semba, os milhares de foliões foram aque-

cendo, como se o sol daquela tarde de terça-feira não fosse 

suficiente para os acalentar. Por entre as cores, a alegria e 

a ansiedade por se lançarem no desfile na Nova Marginal 

de Luanda, davam os últimos retoques nas roupas, na ma-

quilhagem e nas coreografias. Com todo o rigor e organi-

zação, os 14 grupos que compõem a classe A do Carnaval 

de Luanda percorreram os 1500 metros da pista. Apesar da 

competitividade, havia um pormenor comum a todos eles: 

não terem vergonha de se divertir. Novos ou velhos, gordos 

ou magros, a obrigação era renderem-se à música e à dan-

ça, até a noite ditar o fim da maior festa popular de Angola.

Com a União Tonesa, do município do Cazenga, a receber 

homenagem nesta 37.ª edição do Carnaval da capital ango-

lana, a competição começou com o grupo União Kazukuta 

Thousands of revellers were warming up to the rhythm 

of semba, as if the sun on that Tuesday afternoon wasn’t 

enough to heat them. Among colours, happiness and 

eagerness to throw themselves into the parade along  

Luanda’s New Waterfront, the final touches were be-

ing made to the costumes, the makeup and to the dance 

moves. In a rigorous and organised fashion, the 14 groups 

making up the ‘A class’ of the Luanda Carnival passed 

along the 1500 metres of the route. Despite the competi-

tiveness, they all had one detail in common: they were 

unashamedly having fun. Young or old, fat or thin, they felt 

forced to give into the music and to dance, until the night 

brought a close to Angola’s largest popular festival.

With the União Tonesa, from the municipality of Caz-

enga receiving the honours at this, the 37th edition of the  
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do Sambizanga a estrear a pista do desfile. Rapidamente, 

as coreografias preparadas ao longo dos últimos meses e 

as danças tradicionais do povo angolano conquistaram o 

público que assistia, deslumbrado, à passagem dos grupos. 

Turistas não faltavam. Houve quem, convencido do seu ta-

lento, tentasse competir com os foliões angolanos na hora 

do kizomba. Não se equiparavam nos movimentos, mas ao 

menos a alegria apoderava-

-se deles. 

Foi preciso esperar pela 

União Sagrada Esperança, 

do distrito urbano do Rangel, 

para conhecer o grupo que 

se sagraria vencedor deste 

Carnaval. Com o vermelho 

e o branco a sobressair das 

roupas, a União Sagrada Esperança actuou ao som da mú-

sica «Semba, nossa bandeira» e conquistou 840 pontos, 

revalidando o título do ano passado. São já três as vitórias 

do grupo do Rangel nos desfiles de Carnaval (2011, 2014 e 

2015). Desta vez, arrecadaram um prémio monetário no 

valor de três milhões de kwanzas. Para o ano, a folia re-

gressa. Ainda com mais cor, mais diversão e com o espírito 

carnavalesco que só os angolanos sabem ter.

Carnival of the Angolan capital, the competition began 

with the União Kazukuta group from Sambizanga debuting 

on the parade route. The dance moves learned over the last 

months and the traditional dances of the Angolan people 

quickly won the hearts of the public looking on, amazed 

by the passing groups. There was no lack of tourists. There 

were those, who, convinced of their own talents, tried to 

compete with the Angolan 

revellers to the kizomba 

rhythms. They didn’t quite 

match them in their move-

ments, but at least they 

were taken over by the fun 

of the moment.

We needed to wait for the 

União Sagrada Esperança, 

from the urban district of Rangel, to meet the group that 

would take the winner’s laurels at this Carnival. With 

red and white standing out on their costumes the União 

Sagrada Esperança performed to the sound of the song 

Semba, nossa bandeira and scored 840 points, re-con-

firming the title from last year. The group from Rangel 

now boasts three victories in the Carnival parades (2011, 

2014 and 2015). This time they took home prize money to 

the value of three million Kwanzas. The merriment will be 

back next year, with even more colour, more fun and with 

the carnival spirit that only Angolans know how to have. 

União Sagrada Esperança foi o 
vencedor do Carnaval de Luanda 

2015. \\ União Sagrada Esperança 
was the winner of the 2015  

Luanda Carnival.



«Eu canto em tchokwe porque é aquilo que 
eu sou» \\ «I sing in tchokwe because that 

is what I am»
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GABRIEL TCHIEMA

Perfeccionista por natureza, Gabriel Tchiema é o primeiro a 

dizer que «nunca está contente com aquilo que cria». Com 

uma visão lúcida das melhorias que quer para o futuro da 

sua carreira, o cantor não deixa de olhar para o passado 

que o tornou o profissional que é hoje: nasceu em Dala, na 

província da Lunda Sul, mas a guerra levou-o, ainda crian-

ça, a refugiar-se com a família na República da Zâmbia. Aos 

dez anos volta à sua pátria, que mais tarde defende como 

membro das Forças Armadas Populares de Libertação de 

Angola (FAPLA). Mas o espírito da batalha trouxe-lhe ami-

gos que o ajudaram a perceber mais sobre um mundo que 

o arrebatava desde criança, a música. Inspirou-se na cul-

tura da sua terra e hoje serve-se da língua tchokwe para 

encantar com a sua voz. Adoptou o apelido Tchiema do 

avô e acabou por tornar-se cantor, mesmo sem vontade da 

mãe. Perante dois álbuns, 30 anos de carreira e,  um Prémio  

Nacional de Cultura e Artes, depois só nos apraz dizer, com 

todo o respeito, que ainda bem que Gabriel Tchiema não 

seguiu os conselhos da mãe. 

Perfectionist by nature, Gabriel Tchiema is the first one to 

say that «he is never happy with what he creates». With a 

lucid vision of the improvements that he wants for the fu-

ture of his career, the singer doesn’t lose sight of the past 

that made him the professional he is today: he was born in 

Dala, in the province of Lunda Sul, but the war caused him, 

while still a child, to find refuge with his family in the Re-

public of Zambia. At the age of ten he returned to his home-

land, which he later defended as a member of the People’s 

Armed Forces for the Liberation of Angola (FAPLA). But the 

spirit of battle brought him friends that helped him to un-

derstand more about the world that has amazed him since 

he was a child – music. He has found inspiration in the cul-

ture of his home and today makes use of the Tchokwe lan-

guage to enchant with his voice. He adopted the surname 

Tchiema from his grandfather and ended up becoming a 

singer, even when his mother didn’t want him to. After two 

albums, 30 years of career and, a National Culture and Arts 

Award, it delights us to say, will all respect, that it’s a good 

thing that Gabriel Tchiema didn’t follow his mother’s advice.
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Como é que a música entrou na sua vida?

Por vias da minha mãe. Ela era uma exímia cantora, em-

bora nunca tenha estado num palco e nunca tenha gosta-

do que eu me tornasse cantor. Aos seis anos eu comecei a 

dar os primeiros passos na música, cantando para as mi-

nhas primas e vizinhas e construindo instrumentos musi-

cais, como o banjo ou baterias de latas. Depois, quando fui 

mobilizado para as Forças Armadas, aos 17 anos, conheci 

um amigo, o Julião, que me ensinou a tocar as primeiras 

notas numa guitarra convencional. Autodidacta, fui apren-

dendo até conseguir fazer algumas harmonias. Conheci 

também, nesses tempos de serviço militar, um grupo de 

cubanos que me ensinaram a teoria musical e a fazer o tipo 

de música que faço hoje. E foi assim que me tornei no Ga-

briel Tchiema. Tornei-me cantor pela minha vontade, pelas 

minhas próprias mãos. Sempre tive uma voz afinada mas 

nunca fui cultivado num conservatório, por exemplo. Talvez 

se tivesse tido outros apoios, hoje seria um músico diferente. 

Como é que caracteriza a música que faz?

Eu sou influenciado pelas minhas raízes. O meu género 

tem a ver com a tchianda, o macopo e vários outros estilos 

da zona leste de Angola. Eu misturo essas raízes com as to-

nalidades do mundo que vão dando uma pitada diferente à 

música tradicional. Hoje, aquilo que eu faço é um estilo de 

afrojazz e, pela mensagem de agrado das pessoas que vão 

ouvindo, sei que o caminho é este. 

How did music become a part of your life?

Through my mother. She was an exceptional singer, al-

though she has never stood on a stage and has never liked 

me becoming a singer. At six years of age I began taking 

my first steps in music, singing for my cousins and neigh-

bours, and building musical instruments, such as banjos 

and tin drums. Then, when I joined the Armed Forces, at 

the age of 17, I met a friend, Julião, who taught me to play 

my first notes on a conventional guitar. Self-taught, I was 

learning until I managed to play a few harmonies. During 

this time of military service I also met a group of Cubans 

who taught me musical theory and how to do the kind 

of music I do today. And that was how I became Gabriel  

Tchiema. I became a singer of my own volition, through my 

own hands. I have always had a fine tone to my voice but I 

have never received instruction at a conservatory, for ex-

ample. Maybe if I had had other support I would be a differ-

ent musician today.

How would you describe the music you make?

I am influenced by my roots. My genre has to do with 

tchianda, macopo and many other styles from the eastern 

part of Angola. I mix these roots with the tonalities of the 

world that give a different touch to traditional music. Today 

I’m doing a style of afrojazz and, through the enjoyment 

that people show me, I know that this is the right path.

Em que é que se inspira?

A vida é um manancial de inspirações, sejam as coisas 

lindas ou feias, porque ambas existem. Mas eu prefiro falar 

das coisas que fazem bem à alma, coisas que podem unifi-

car o nosso país que passou por tantos momentos compli-

cados. Inspiro-me na vida, no amor, nas cores. Por exem-

plo, se estou na praia, de paz com a vida, olhando para o 

mar, isso pode criar em mim sentimentos positivos que 

sejam motivo para uma letra ou uma canção linda. 

Celebrou 30 anos de carreira em 2014. Como foi celebrar 

esse momento?

Comemorei os 30 anos de carreira com um espectáculo 

muito especial, à medida das pessoas que lá estiveram. Foi 

um momento único, recheado de situações agradáveis e, 

no final, quando as pessoas se levantaram e bateram pal-

mas, foi muito emocionante. Eu só devo agradecer pelo ca-

rinho que as pessoas demonstraram ter por mim.  

No mesmo ano em que comemora os 30 anos de carreira 

recebe o Prémio Nacional de Cultura e Artes. O que é que 

este prémio representa para si?

Pela dimensão do prémio 

– é chancelado pelo Pre-

sidente da República – re-

presentou para mim mais 

responsabilidade. Se calhar, 

é um sinal de que devo con-

tinuar a trazer músicas que 

despertem a união, o amor, 

a solidariedade. Senti-me 

reconhecido porque em  

Angola não é qualquer um que ganha este prémio. Tem 

mesmo de merecer. Daqui em diante, só penso que tenho 

de fazer coisas que não defraudem as pessoas que confia-

ram, que gostaram e que apostaram na minha carreira. 

O álbum Mungole, com que ganhou o prémio, o que é que 

tem de especial?

Quando lançámos o álbum, o Steve, que é o meu mana-

ger, dizia que este seria o disco da afirmação. Pelas sono-

ridades e por tudo aquilo que envolveu a sua produção. Fo-

mos parar a Cuba, mandámos o disco para França, para os 

EUA… Fizemos tudo para conseguirmos uma melhor so-

noridade e uma melhor qualidade para o disco. Julgo que o 

segredo do Mungole é ter a alma do povo, as tradições e os 

costumes da terra onde eu nasci. Hoje, quando vou às Lun-

das sou acarinhado e até me dizem que vão atribuir-me o 

título de rei da música tchokwe! (risos) Eu rio-me porque 

eu não quero nada disso, quero apenas continuar a cantar. 

What inspires you?

Life is a source of inspiration, whether things are beau-

tiful or ugly, because they both exist. But I prefer to talk 

of things that do the soul good, things that can unify our 

country, which has gone through so many complicated 

moments. I find inspiration in life, in love, in colours. For 

example, if I’m at the beach, at peace with life, looking at 

the sea, this can stir positive feelings in me and provide the 

reason for a lyric or a lovely song.

You celebrated 30 years of career in 2014. How was  

celebration this moment?

I commemorated 30 years of career with a very special 

show, made for the people that were there. It was a unique 

moment, packed with pleasant situations and, at the end, 

when the people stood up and clapped, it was very mov-

ing. All I can do is pass on my thanks for the fondness that 

people have shown me. 

In the same year that you celebrated 30 years of career 

you received the National Culture and Arts Award. What 

does this award mean to you? 

For the dimension of the 

award – it is endorsed by the 

President of the Republic – it 

represented more respon-

sibility for me. Maybe it is a 

sign that I should continue 

to make music that brings 

about union, love, solidarity. 

I feel recognition, because 

in Angola not just anyone 

wins this award. You really have to deserve it. From hereon 

in, I only think that I have to do things that don’t disappoint 

people who put faith in me, who like me and who support-

ed my career.    

What is special about the album Mungole, with which 

you won the award?

When we released the album, Steve, who is my man-

ager, said that this would make a statement. For its sounds 

and for everything involved in its production. We went and 

stayed in Cuba, we sent the record to France, to the USA… 

We did everything to achieve a better sound and a better 

quality for the record. I believe that the secret of Mungole 

is that it has the soul of the people, the traditions, the cus-

toms of the place where I was born. Today, when I go to the 

Lundas I am cherished and they even say that they are 

going to give me the title of king of Tchokwe music! (he 

laughs) I have to laugh because I want nothing of this; I just 

want to carry on singing.

«Ainda há espaço e tempo para 
chegar a outros palcos, como um 

coliseu»\\ «There is still space and 
time to make it onto other stages, 

such as a coliseum»
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Isso quer dizer que podemos esperar por mais músicas 

do Gabriel Tchiema?

Penso que sim. Enquanto o coração bater e enquanto ti-

ver forças vou continuar a trabalhar. Já estou a projectar o 

próximo álbum. Se tudo correr bem, dentro de um ano co-

meçarei a gravar. 

Sente-se realizado?

Não! Ainda há espaço e tempo para chegar a outros pal-

cos, como um coliseu, acompanhado pelo músico portu-

guês Rui Veloso. Esse é o meu sonho.

Que conselho deixa aos jovens músicos angolanos?

Qualquer jovem deve olhar para a sua essência, porque 

é isso que faz com que sejamos diferentes dos outros. Têm 

de ir buscar às suas raízes a autenticidade que faça as pes-

soas perceberem aquilo que os angolanos são. Os músicos 

angolanos, nos últimos anos, têm-se tornado mais super-

ficiais, não estão a entrar na essência da sua arte. Isso é 

uma das razões para o nosso país ter grande défice de ins-

trumentistas, por exemplo. Na minha opinião, um artista 

angolano não deve cantar um álbum inteiro em português. 

Ele deve ter alguma raiz e é importante demonstrá-la. Há 

quem pense que eu só sei cantar em tchokwe. Não! Eu 

canto em tchokwe porque eu gosto e porque é aquilo que 

eu sou! Os cantores devem cultivar-se mais no sentido de 

poderem fazer música com mais qualidade. Assim, creio 

que, no futuro, vamos ter artistas que conciliem o seu dom 

natural com a ciência que é a música. 

Does that mean that we expect more music from  

Gabriel Tchiema?

I think so. While my heart is still beating and while I have 

the strength I will continue to work. I am planning the next 

album. If all goes well, within a year I will start to record it.

Do you feel fulfilled?

No! There is still space and time to make it onto other 

stages, such as a coliseum, accompanied by Portuguese 

musician Rui Veloso. This is my dream.

What advice give you to young Angolan musicians?

Any young person should look to their essence, because 

this is what makes us different from others. They have to 

go in search in their roots for the authenticity that makes 

people understand just what Angolans are. Angolan musi-

cians, in recent years, have become more superficial; they 

are not entering into the essence of their art. This is one of 

the reasons why our country has such a major shortage 

of musicians that play an instrument, for example. In my 

opinion, an Angolan artist should not sing an entire album 

in Portuguese. They should have roots, and it is important 

to show them. Some people think that I only know how 

to sing in Tchokwe. No! I sing in Tchokwe because I like to 

and because that’s what I am! Singers should try to grow in 

the sense of being able to make music with better quality. 

Then, I think, in the future, we will have artists that com-

bine their natural gift with the science that is music.
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Linhas de Uma Vida \\ Lines of a Life

ART  CULTURE

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

RENATO FIALHO
Foram dez anos de trabalho artístico assinado por  

Renato Fialho em exposição no Instituto Camões - Centro 

Cultural Português, em Luanda. Retratando os sonhos e as 

visões do quotidiano do artista plástico, as obras de pintu-

ra e escultura que compuseram a mostra 10 anos em linha 

trouxeram os lugares e as figuras que servem como fonte 

de inspiração à sua veia criativa. Natural de Lisboa mas a 

viver em Angola, país onde se encontram as suas raízes 

familiares, Renato Fialho é reconhecido pelo recurso à li-

nha como traço característico, pelas cores fortes e expres-

sivas e pelas influências das experiências que viveu na 

Europa, na América e em África. Nestes 10 anos em linha, 

o artista plástico estreou 18 obras inéditas, das 29 no total, 

Ten years of artistic work from Renato Fialho were on 

show at the Camões Institute – Portuguese Cultural Centre, 

in Luanda. Portraying the dreams and the visions of the 

everyday life of the artist, the works of painting and sculp-

ture featured in the 10 anos em linha [10 years on line] ex-

hibition revealed the places and the figures that serve as 

a source of inspiration for his creative vein. Born in Lisbon 

but living in Angola, the country in which his family roots 

are found, Renato Fialho is recognised for his use of the 

line as a characteristic feature, for powerful and expressive 

colours and for the influences of experiences he has had in 

Europe, in America and in Africa. In these 10 years on line, 

the artist debuted 18 unseen works, of the total of 29, using 

A exposição 10 anos em linha traz à 
tela representações de África, Angola 

e Luanda.\\ The 10 years in line 
exhibition brings representations of 

Africa, Angola and Luanda to 
the canvas. 
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utilizando óleo sobre tela, acrílico e também outros supor-

tes como a lona e a madeira. Com uma sensibilidade pró-

pria de observação daquilo que o rodeia, as representações 

da nação angolana não faltaram nesta exposição: as ima-

gens da natureza, como a palmeira ou o imbondeiro, e as 

figuras típicas da cidade de Luanda, como o candongueiro, 

o cobrador ou o carregador levaram o movimento, os feitos 

e os costumes para as telas de Renato Fialho. 

Contando já com mais de 30 exposições no percur-

so, entre as quais dez a título individual, o artista plástico 

vai voltar a expor no dia 10 de Março, na Fundação Arte e  

Cultura, em Luanda.

oil on canvas, acrylic and also other supports such as can-

vas material and wood. With a particular sensitivity for ob-

serving his surroundings, representations of the Angolan 

nation are not short on the ground in this exhibition: im-

ages of nature, such as the palm tree or the baobab, and the 

typical figures of the city of Luanda, such as candongueiro 

(minibus), ticket collectors or porters bring movement, 

deeds and customs to the paintings of Renato Fialho.

Able to look back over more than 30 exhibitions 

throughout his career, including ten solo, the artist will ex-

hibit again on March 10, at the Art and Culture Foundation, 

in Luanda.
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GERAÇÃO 80

A Geração 80 é uma produtora criada 
em 2010 por Mário Bastos, Jorge 

Cohen e Tchiloia Lara. \\ Geração 80 
is a production company founded in 

2010 by Mário Bastos, Jorge Cohen 
and Tchiloia Lara.

A aventura começou em 2010. Mário Bastos, Jorge Cohen 

e Tchiloia Lara, realizadores e produtores, aliaram-se com 

um objectivo muito claro: documentar e contar as histórias 

de Angola através de imagens. Criaram uma produtora e 

baptizaram-na como Geração 80, a geração que os viu nas-

cer naquele período de pós-independência. Rapidamente, 

aos três elementos iniciais juntou-se «o olho clínico de 

Sérgio Afonso, o método e a 

disciplina de Kamy Lara e a 

vontade insaciável de pro-

duzir de Hugo Salvaterra». 

Hoje, a produtora conta com 

cineastas, fotógrafos, técni-

cos audiovisuais, gestores e 

engenheiros, numa equipa 

com 12 trabalhadores fixos e 

20 colaboradores regulares, 

munidos de câmaras e aparelhos de som, com uma única 

ambição: inspirar a nova geração. «Queremos contribuir 

de forma activa na transformação do país, das cidades e 

das pessoas», afirma a equipa da Geração 80, acrescen-

tando que pretendem mostrar, com este projecto, que é 

possível produzir de forma criativa, profissional e, acima de 

tudo, com qualidade em Angola. 

The adventure began in 2010. Mário Bastos, Jorge Cohen 

and Tchiloia Lara, directors and producers, joined forces 

with a very clear goal: to document and tell the stories of  

Angola through images. They created a production com-

pany and gave it the name Geração 80 [Generation 80 in  

English], after the generation that they were born into in that 

post-independence period. The three initial members were 

soon to be joined by «the 

clinical eye of Sérgio Afonso, 

the method and discipline of 

Kamy Lara and the insatia-

ble desire to produce of Hugo 

Salvaterra». Today, the pro-

duction company has film-

makers, photographers, au-

diovisual technicians, man-

agers and engineers, in a 

team of 12 permanent employees and 20 regular freelanc-

ers, armed with cameras and sound equipment, and with a 

single ambition: to inspire the new generation. «We want to 

contribute actively to the transformation of the country, of 

cities and of people» says the Geração 80 team, adding that 

their intention is to show, with this project, that it is possible 

to produce creatively, professionally and, above all else, with 

quality in Angola.

JORGE COHEN (À ESQUERDA) E MÁRIO BASTOS (À DIREITA)
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Angola - Nos Trilhos da 
Independência é um documentário 

que traz os testemunhos da luta 
pela independência de Angola 

às novas gerações. \\ Angola – 
Nos Trilhos da Independência 
is a documentary that brings 

testimonials about the fight for 
Angola’s independence to  

young generations.
Multifacetados e unidos pela vontade de criar, os mem-

bros da Geração 80 mantêm as referências de um tempo 

em que Angola não sobrevivia sem interajuda e muita cria-

tividade. «O nome escolhido para a nossa produtora faz 

alusão a uma geração que nasce na pós-independência, 

viveu resquícios de um partido único, assistiu à abertura 

da economia e teve outra exposição ao mundo», explica o 

produtor Jorge Cohen. 

Multifaceted and united by the desire to create, the 

members of Geração 80 maintain the references of a time 

in which Angola could not survive without mutual help 

and a heap of creativity. «The name chosen for our pro-

duction company alludes to a generation that was born 

during post-independence, experienced the remnants of 

a single party, witnessed the opening of the economy and 

had another exposure to the world» explains producer 

Jorge Cohen.

Com Angola como cenário, a Geração 80 já assinou diver-

sas produções, desde documentários, curtas-metragens, 

publicidades, vídeos corporativos e até videoclipes, mas 

recordam o primeiro trabalho com uma nostalgia especial. 

«A primeira produção que fizemos foi a curta-metragem 

Alambamento, realizada por Mário Bastos. Foi muito es-

pecial porque éramos uma equipa muito inexperiente, mas 

com muita vontade e perseverança. Cometemos alguns 

erros, naturalmente, mas mostrou-nos que poderíamos 

sonhar em fazer filmes», recorda Jorge Cohen. Procuran-

do equilibrar a lógica comercial com o trabalho artístico, a 

criatividade da produtora é posta à prova todos os dias, não 

só em termos de inspiração para a criação da ideia que vai 

ser gravada, mas também para encontrar soluções para 

ultrapassar os desafios que se cruzam no caminho. «O pri-

meiro desafio é encontrar profissionais na área. Não exis-

tem escolas de formação e são poucos os esforços nesse 

sentido. O segundo é viabilizar um filme quando existem 

fracas estruturas de apoio à produção, como financia-

mento, seguros de filmagem ou lojas de equipamento. O 

último é encontrar formas alternativas de distribuição dos 

filmes», aponta o produtor, descrevendo os canais de tele-

visão angolanos como fechados à produção de conteúdos 

With Angola as a backdrop, Geração 80 has already pro-

duced a great deal, from documentaries, short films and 

adverts to corporate videos and also music videos, but they 

recall their first job with special nostalgia. «The first pro-

duction we did was the short film Alambamento, directed 

by Mário Bastos. It was very special because we were a 

very inexperienced team, but with a great deal of willing-

ness and perseverance. We made some mistakes, natu-

rally, but it showed us that we could dream about making 

films» recalls Jorge Cohen. Striving to balance commercial 

logic with artistic work, the creativity of the production 

company is put to the test every day, not only in terms of 

inspiration for the creation of the idea that will be recorded, 

but also to find solutions to overcome the challenges they 

come across along the way. «The first challenge is to find 

professionals in the area. There are no training schools and 

very little effort has been made in this direction. The sec-

ond is to make a film viable when there are weak support 

structures for production, such as financing, film produc-

tion insurance, or equipment stores. The last one is finding 

alternative means of distribution for the films» the pro-

ducer explains, describing Angolan television channels as 

closed to the production of content by other producers and 
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de outras produtoras e as salas de cinema como pouco di-

namizadas. Mas, de acordo com a Geração 80, a implemen-

tação de uma lei do mecenato, uma maior união e melhor 

organização das produtoras existentes podem ajudar a de-

senvolver a indústria cinematográfica no país. 

Apesar do mercado pouco explorado e do consecutivo 

recurso a produtoras estrangeiras, a Geração 80 vê nesta 

conjectura uma oportunidade para se destacar com traba-

lhos consistentes. Um deles, em fase de pós-produção, já 

ganhou o título de trabalho que mais gosto tem dado aos 

membros. Chama-se Angola - Nos Trilhos da Indepen-

dência e é um documentário da Associação Tchiweka de 

Documentação que conta com a produção audiovisual da 

Geração 80. A ser lançado em Novembro de 2015, por altu-

ra da celebração do 40.º aniversário da independência de 

Angola, este projecto traz os testemunhos das pessoas que 

participaram na luta de libertação. «Este documentário 

será apenas um fragmento da ampla recolha dos últimos 

cinco anos. Ouvimos mais de 700 pessoas e registámos 

percursos de vida de pessoas que participaram na luta», 

revela Jorge Cohen, dando voz à preocupação da Geração 

80 em mostrar às novas gerações as tantas histórias que o 

país ainda tem para contar. 

cinemas as lacklustre. But, according to Geração 80, the 

implementation of a patronage law, a greater union and 

greater organisation of existing production companies can 

help to develop the film industry in the country. 

In spite of the barely explored market and of the succes-

sive use of foreign production companies, Geração 80 sees 

in this situation an opportunity to stand out with consist-

ent works. One of them, in the post-production phase, has 

already earned a place as the one to have given most pleas-

ure to the members. It is called Angola – Nos Trilhos da  

Independência [Angola - On the Paths of Independence] 

and it is a documentary of the Tchiweka Association of 

Documentation, which uses Geração 80 for its audiovisual 

production. To be released in November, 2015, at the time 

of the celebrations for the 40th anniversary of Angola’s in-

dependence, this project features the testimonials of the 

people who took part in the fight for liberation. «This docu-

mentary will only be a fragment of the extensive gather-

ing of information in the last five years. We have listened 

to more than 700 people and we have registered the lives 

of people that took part in the fight» reveals Jorge Cohen, 

giving voice to Geração 80’s concern to show to young gen-

erations the many stories that the country still has to tell.

HUGO SALVATERRA

SÉRGIO AFONSO

KAMY LARA

EDVALDO ANTÓNIO



O projecto Elas Expõem traz 
uma visão feminina sobre 

a cidade de Luanda. \\ The 
Elas Expõem project brings a 

feminine vision of the  
city of Luanda. 

As linhas, os desenhos e a variedade de cores espalhadas 

pelas telas desvendam os segredos de uma cidade repleta 

de vida, costumes e inovação. Luanda, através de um olhar 

exclusivamente feminino, é a estrela principal das exposi-

ções do projecto Elas Expõem. Elas, com uma vontade clara 

de engrandecer a cultura e as vivências angolanas, estrea-

ram o projecto com uma exposição inaugurada em Janeiro 

do ano passado, homenageando Luanda, por altura do seu 

aniversário. Desde aí, de exposição em exposição, foram ‘fa-

zendo barulho’ e conquistando o título de «projecto cultural 

inovador» por aqueles que admiram as pinturas.

O projecto Elas Expõem nasceu pelas mãos de cinco 

artistas, na sua maioria tendo Luanda como cidade onde 

cresceram. Erika Jâmece, Izabella Morais, Leda Baltazar, 

Patrícia Cardoso e Roxana Moreno começaram a explorar 

as suas diferentes técnicas de forma a transporem para 

as pinturas os sentimentos que o quotidiano da apressa-

da Luanda despertava em cada uma. «Nas nossas obras 

expomos a vida, a mulher, a fauna, a dança e os costumes 

de Luanda, como o Carnaval ou as kitandeiras», explicam. 

Mas as voltas da vida reduziram o grupo de artistas a ape-

nas três elementos: Erika, Leda e Patrícia. «Por questões de 

saúde e profissionais, hoje somos três artistas. Mas sempre 

The lines, the drawings and the variety of the colours 

covering the canvases reveal the secrets of a city full of life, 

customs and innovation. Luanda, through an exclusively 

feminine eye, is the star of the exhibitions of the Elas  

Expõem [They (female) Exhibit] project. They, with a clear 

willingness to enhance culture and Angolan experiences, 

launched the project with an exhibition opened in January 

of last year, paying tribute to Luanda, at the time of its an-

niversary. Since then, from exhibition to exhibition, they 

have been ‘making noise’ and earning the title of «innova-

tive cultural project» from those who admire the paintings. 

The Elas Expõem project came about through five art-

ists, the majority of which grew up in Luanda. Erika Jâmece, 

Izabella Morais, Leda Baltazar, Patrícia Cardoso and Roxana 

Moreno started to explore their different techniques in or-

der to transpose to their paintings the feelings that every-

day live in busy Luanda aroused in each of them. «In our 

works we expose the life, the woman, the fauna, the dance 

and the customs of Luanda, such as the Carnival or the 

kitandeira stallholders», they explain. But the twists and 

turns of life reduced the group of artists to just three mem-

bers: Erika, Leda and Patrícia. «For health and professional 

As Cores de Luanda \\ The Colours of Luanda
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que houver uma exposição numa província ou país, con-

vidamos uma artista local a expor connosco. Assim da-

mos a volta a Angola e ao mundo», acreditam elas, que já 

mostraram a sua arte no Forte de São Jorge de Oitavos, na 

cidade portuguesa de Cascais, na Academia BAI, em Morro 

Bento, e mais recentemente na Chateau D’Ax, na Vila Alice.

Versáteis, as artistas utilizam acrílico e óleo sobre tela ou 

colagens, ressaltando as linhas, os traços e as afinidades 

pelas cores de África. Do abstracto ao surrealismo, a natu-

reza, a fauna e a flora, as novas centralidades de Luanda e o 

seu crescimento são algumas das ideias temáticas presen-

tes nas obras. Com quadros que navegam entre o tradicio-

nal e o moderno, utilizando tons quentes e traços finos, cada 

artista transforma uma tela, anteriormente sem cor, ritmos, 

conexões ou formas, numa obra de arte que se equipara a 

«um beijo de amor dado por uma mulher apaixonada». 

issues, today we are three artists. But whenever there is an 

exhibition in a province or country, we invite a local artist 

to exhibit with us. This is how we go around Angola and the 

world», they believe, and have already shown their art at 

the Fort of São Jorge de Oitavos, in the Portuguese town of 

Cascais, at the BAI Academy, in Morro Bento, and most re-

cently at the Chateau D’Ax, in Vila Alice. 

The versatile artists use acrylic and oil on canvas or 

collage, highlighting the lines, the silhouettes and the af-

finities for colours of Africa. From abstract to surrealism, 

nature, fauna and flora, the new centres of Luanda and its 

growth are some of the ideas present in the works. With 

paintings that navigate between the traditional and the 

modern, using warm shades and fine lines, each artist 

transforms a canvas, previously free of colours, rhythm, 

connections or forms, into a work of art that can be equat-

ed to «a love kiss given by a woman in love». And they, in 

E elas, mulheres apaixonadas por Luanda, recriam as suas 

vivências conforme aquilo que cada uma guardou. 

Todas as artistas são membros da União Nacional de  

Artistas Plásticos (UNAP), instituição que não tem pou-

pado elogios ao projecto. De acordo com os dirigentes, não 

há memória da existência de uma iniciativa idêntica ao 

Elas Expõem em Angola. A regularidade das exposições e 

a oportunidade de dar a conhecer também o trabalho de 

outras artistas exteriores ao projecto inicial, através dos 

convites efectuados nos locais anfitriões, demonstram 

uma capacidade em manter os bons hábitos artísticos que 

nem sempre são visíveis na capital angolana.

love with Luanda, recreate their experiences according to 

what each of them has been through.

Each of the artists is a member of the National Union of 

Fine Artists (UNAP), an institution that has proved quick to 

praise this project. According to those in charge of the un-

ion, they cannot remember hearing of an initiative exactly 

like Elas Expõem in Angola. The regular nature of the ex-

hibitions and the opportunity to also introduce the work of 

other artists outside the initial project, through invitations 

made in the host venues, reveals a capacity for keeping 

up good artistic habits, which aren’t always on show in the 

Angolan capital. 
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MASSANGANO
Siga pela estrada de Luanda rumo a Massangano. À sua 

espera estarão os primórdios da história de Angola. Faça 

esta viagem ao passado, a esta terra que, segundo reza 

a lenda, chegou a ser, em tempos, a capital-provisória de 

Angola, quando o almirante holandês da Companhia das 

Índias Ocidentais, no séc. XVI, tomou Luanda, o que levou 

a que os portugueses se escondessem em Massangano.  

Foi neste local que se travou, em 1580, a Batalha de  

Massangano, onde os lusitanos derrotaram as forças do 

rei Kiluange de Ngola, dedicando, depois, essa conquista à 

Nossa Senhora da Victória, que se celebra a 15 de Agosto. A 

Take the road from Luanda towards Massangano. Awaiting 

you lie the earliest days of the history of Angola. Take this 

trip to the past, to this land that, as legend would have it, 

was once the temporary capital of Angola, when the Dutch 

admiral of the Dutch West India Company, in the 16th cen-

tury, took Luanda, causing the Portuguese to hide out in 

Massangano. It was in this place that, in 1580, the Battle of 

Massangano was waged, in which the Portuguese defeated 

the forces of King Kiluange of Ngola, and then dedicated 

this conquest to Our Lady of the Victory, which is celebrat-

ed on August 15. The church was commissioned to be built 
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As ruínas são, actualmente, 
classificadas como Monumento 

Nacional. \\ The ruins are currently 
classified as a National Monument.

Igreja foi mandada erguer por Paulo Dias de Novais, que aca-

bara por morrer nesta terra onde, até hoje, se encontra o seu 

túmulo. «Massangano faz parte da história de Portugal e de 

Angola. Esta ‘aldeia’ tem agora cerca de 150 habitantes. É um 

local muito procurado, no mês de Agosto, pois quem cá vem 

chega a ter dificuldade em arranjar lugar para ficar», refere 

o Padre Maximiano, ele que, todos os fins-de-semana, dá 

apoio à população que ainda vive nesta terra.

O forte de Nossa Senhora da Victória de Massangano 

fica situado no município de Cambambe, na província de 

Cuanza-Norte. É um lugar 

repleto de história. A lenda 

leva-nos à época das cara-

velas que transportavam os 

primeiros portugueses para 

Angola. Ficou curioso? En-

tão deixe-se ir ao encontro 

desta terra e conheça a sua 

origem. Há muitos, muitos anos, o navegador e funda-

dor da cidade de Luanda, Paulo Dias de Novais, chegou a 

Massangano e, não sabendo de que terra se tratara, per-

guntou a um nativo local: «Qual é o nome desta terra?». 

E o homem que malhava o milho, e não sabia outra língua 

a não ser o Kimbundu, respondeu «massa n’gana!» («mi-

lho senhor!»). Então, Paulo Novais entendeu que o sitio se 

chamava Massangano, nome que até hoje prevalece. Mas, 

na verdade, este local denominava-se N’Guimbi yá Songo 

(Cidade do Songo). 

by Paulo Dias de Novais, who ended up dying in this land 

where, to this day, his grave is found. «Massangano is part 

of the history of Portugal and of Angola. This ‘village’ now 

has about 150 inhabitants. It is a very popular site, in the 

month of August, as those who come here find it hard to 

sort out somewhere to stay», says Padre Maximiano, who, 

every weekend, provides help to the people who still live in 

this place.

The fort of Our Lady of the Victory of Massangano is lo-

cated in the municipality of Cambambe, in the province of 

Cuanza-Norte. It is a place 

steeped in history. The leg-

end takes us back to the 

era of caravels, transport-

ing the first Portuguese to  

Angola. Has that aroused 

your curiosity? If so, pay a 

visit to this place and learn 

of its origins. Many, many years ago, the seafarer and 

founder of the city of Luanda, Paulo Dias de Novais, arrived 

in Massangano and, not knowing where he was, asked a 

local native: «What is the name of this place?» And the 

man who was beating some corn, and knew no other lan-

guage other than Kimbundu, replied «massa n’gana!» 

(«corn sir!»). And so, Paulo Novais understood that the 

place was called Massangano, the name that remains to 

this day. But in truth, this place was called N’Guimbi yá 

Songo (Town of Songo).
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O abraço forte das águas dos rios com as suas margens 

pintadas de um verde intenso… é um autêntico espectáculo 

aos olhos de quem por lá passa. Respira-se ar puro, sente-

-se paz, o silêncio fala por si e recebe-se as boas-vindas de 

quem por lá habita. Depois de se andar por curvas e con-

tracurvas, vai-se sentindo que o passado mora ali, que por 

detrás de cada árvore, cada monumento, está muito da es-

sência deste lugar. E, lá no alto, encontra-se a Fortaleza de 

Massangano, que por entre as fatalidades, gritos de guerra 

e conquistas se tornou, hoje, num monumento em ruínas, 

com canhões apontados para o ‘nada’, onde outrora preva-

leciam os inimigos. As paredes brancas e descascadas re-

sistem ao tempo e em cada pedra caída está muito da his-

tória desta nação. A fortaleza não é a única estrutura que 

mal se mantem de pé. Também já é pouco o que resta do 

tribunal, da Câmara Municipal, e até da praça de escravos, 

onde o sangue, as balas e a água-benta dominavam. «O 

negócio de pessoas dava muito lucro. Era a própria família, 

pais e avós, que os vendiam. Eram escolhidos na praça de 

escravos e quando não eram seleccionados, já não regres-

savam a casa, para não falarem do que ali acontecia, eram 

fuzilados ali mesmo», relembra João Serafim, o soba (re-

presentante da autoridade local) desta terra, que nos fala 

das histórias que os seus antepassados lhe transmitiam e 

The powerful embrace of the waters of the rivers with 

their banks painted in an intense green...this is a veritable 

spectacle for the eyes for anyone passing this way. Pure 

air can be breathed, peace can be felt, and silence speaks 

for itself and is welcomed by those who live there. After 

following many twists and turns, you can feel that the 

past lives here, that behind every tree, every monument, 

there lies much of the essence of this place. And, there up 

high, stands the Fort of Massangano, which, among the 

fatalities, cries of war and conquests has today become a 

monument in ruins, with canons pointed towards «noth-

ing», where once enemies prevailed. The white, peeling 

walls resist the march of time and in every fallen stone lies 

much of the history of this nation. The fort is not the only 

structure that is having trouble staying on its feet. There is 

equally little left of the courthouse, of the town hall, and 

also of the slave square, where blood, bullets and holy wa-

ter once predominated. «Trading in people was very profit-

able. It was their very own family, parents and grandpar-

ents, who sold them. They were chosen in the slave square 

and when they weren’t selected, they didn’t return home, 

so as not to talk about what had happened there, and were 

shot on the spot», recalls João Serafim, the chief (repre-

sentative of the local authority) of this land, who tells us 

que faz questão de passar às gerações vindouras. E assim 

era, de acordo com a lenda. Os que tinham a sorte de serem 

vendidos passavam a fortaleza, por entre um túnel que lá 

existia, até à margem do rio onde à sua espera estavam os 

barcos, com rumo à América.

Aqui, neste paraíso, dois grandes rios se cruzam, como 

eternos apaixonados: de um lado o estupendo Cuanza e, 

do outro, Lucala, muito conhecido pelas suas belíssimas 

quedas de água. A cerca de 200 quilómetros de Luanda 

está à sua espera um património com mais de 500 anos de 

história inacabada, Massangano. Já não se ouvem os ecos 

das balas de canhão, nem o choro de quem sofria. Tudo foi 

atenuado, com o passar do tempo e das águas que por ali 

foram correndo.

the stories his ancestors passed down to him and which 

he insists on passing down to coming generations. And 

so it was, as legend has it. Those who were lucky enough 

to be sold, passed by the fort, through a tunnel that was 

once there, to the banks of the river, where boats awaited 

them, bound for America. Here, in this paradise, two great 

rivers meet, like eternal lovers: on one side the stupendous  

Cuanza and, on the other the Lucala, well known for its 

beautiful waterfalls. About 200 kilometres from Luanda, 

heritage with more than 500 years of unfinished history 

awaits you – Massangano. The sound of canon fire can no 

longer be heard, nor the weeping of those who suffered. 

Everything has been softened by the passing of time and 

by the waters that have flowed by. 
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MUSEU DA 
ESCRAVATURA 

Com vista privilegiada para a Ilha do Mussulo, no Morro 

da Cruz, na cidade de Luanda, encontra-se o Museu Na-

cional da Escravatura, fundado em 1977, pelo Instituto  

Nacional do Património Cultural. Um espaço em memória 

da escravidão, que outrora se fez sentir em terras ango-

lanas, e com o intuito de dar a conhecer parte da história 

daqueles que viram a sua vida fugir-lhe por entre as mãos. 

Em Angola chegaram a existir nove portos de embarque de 

escravos. Este era apenas um deles. Muitos escravos eram 

baptizados momentos antes de serem levados através 

dos navios, que os esperavam, com destino ao continen-

te americano. Algures por lá, outras colónias aguardavam 

With a stunning view over Mussulo Island, in Morro da 

Cruz, in the city of Luanda, stands the National Slavery  

Museum, founded in 1977 by the National Institute of Cul-

tural Heritage. A space in remembrance of slavery, which 

was once practiced in Angola, and with the purpose of 

revealing part of the history of those who saw their lives 

ripped from their hands. In Angola there were once nine 

slave shipping ports. This was just one of them. Many 

slaves were baptised moments before being taken on 

ships that were waiting for them, bound for the American 

continent. Somewhere over there other colonies were 
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a sua chegada. Estas terras passavam a ser a sua pátria 

‘adoptiva’, não por opção mas, sim, por incumbência. 

Este espaço cultural tem exposto centenas de peças que 

eram usadas no tráfico dos escravos. O museu é composto 

por cinco compartimentos e todos existem por uma razão: 

mostrar a História da Escravatura. Em cada repartição é 

como se o tempo voltasse atrás. Por todo o lado existem 

fotos espalhadas que ilustram memórias de outras épo-

cas, com o percurso de homens, mulheres e crianças que 

foram capturadas e levadas, pela travessia do Atlântico, 

até às Américas, para viverem uma vida de submissão. A 

maioria vivia em péssimas condições e a sua vida passava 

a ser propriedade dos ‘senhores’. 

awaiting their arrival. These lands became their ‘adoptive’ 

homeland, not out of choice, but rather out of imposition.

This cultural space has hundreds of exhibits relating to 

the slave trade. The museum is made up of five areas and 

they all exist for one reason: to show the History of Slavery. 

In each section it is as if time has gone backwards. There 

are photos all over the place depicting memories of former 

times, with the journey of men, women and children, who 

were captured and taken away, crossing the Atlantic, to the 

Americas, to live a life of submission. The majority lived in 

terrible conditions and their life became the property of 

their ‘masters’. 

In every corner of this place you’ll find much more than 

photographs. There is a selection of weaponry used at the 

time by the colonisers. Instruments that served to secure, 

detain and punish slaves. The museum serves, above all 

else, to pass on a message to future generations. Here, in 

this place of worship, you can see the entire process of 

slavery that marked Angola at the time. You will learn of 

the past, which was part of the history of mankind.

The museum is housed within a 17th century chapel, 

the so-called ‘Chapel of the Large House’. This is home to 

a piece of history. It is a place that must be visited for any-

one, in their own history, wants to expand their horizons 

and know more of the past. Narratives that are marked on 

the walls of this house. Memories that will never be forgot-

ten by those, from near or from far, who come, visit and 

enter into history and learn of some of the fates lived out. 

Lives of slavery.

 Em cada canto deste local encontra-se muito mais do que 

fotografias. Há uma mistura do armamento que era usado, 

na época, pelos colonizadores. Instrumentos que serviam 

para prender, deter e castigar os escravos. O museu serve, 

acima de tudo, para passar uma mensagem às gerações fu-

turas. Aqui, neste espaço de culto, pode ver todo o processo 

de escravatura que marcou a Angola da altura. Vai conhecer 

o passado que faz parte da história da humanidade. 

O museu está inserido no interior de uma capela do sé-

culo XVII, a chamada ‘Capela da Casa Grande’. Aqui mora 

um pedaço da História. É local de passagem obrigatória 

para quem, na sua própria história, quer abrir horizontes 

e conhecer mais do passado. Narrativas que estão mar-

cadas nas paredes desta casa. Memórias que jamais serão 

esquecidas por quem, de perto ou de longe, passa, visita, 

entra na História e conhece alguns dos destinos traçados. 

Vidas de escravidão.
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CAPULANAS

As Cores que Envolvem o Corpo
Colours Wrapping the Body
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As suas cores vibrantes, as suas formas diversas e os 

seus desenhos típicos espelham alguma parte da história 

de quem as usa. Dão vida às estradas de terra que irrom-

pem a paisagem ou às ruas ruidosas das cidades africanas. 

As mulheres levam-nas no corpo, usando-as como saia, 

cobrindo o tronco ou a cabeça e até embrulhando nelas as 

crianças, que carregam às costas. São o símbolo da riqueza 

que a mulher possui. Foram-lhe oferecidas pelo homem 

que as cortejou, pelo filho que voltou da guerra ou pelo gen-

ro que quer pedir a filha em casamento. Há quem as guarde 

no baú, como segredos da vida de uma mulher, e há quem 

as traga, à luz do dia, como traje de viagem ou de cerimó-

nia. Deram-lhe o nome de capulanas, embora o significado 

permaneça um enigma. Reza a história que nasceram em 

Mombaça, no Quénia, em meados do século XIX, trazidas 

pelos comerciantes portugueses de lenços estampados 

provenientes da Índia. As cores e os padrões atractivos dos 

tecidos em algodão, seda e, mais recentemente, em fibras 

sintéticas, deslumbravam as mulheres africanas, que co-

meçaram a comprar vários lenços e a cosê-los juntos, de 

modo a criar um lenço maior. Logo os comerciantes se 

apressaram a encomendar lenços em formato grande e, 

quando os recebiam, as mulheres juntavam-se nas lojas 

a escolher os padrões preferidos, baptizando a capulana 

com nomes ou expressões que os desenhos as fizessem 

lembrar. Hoje, as capulanas trazem-se à cabeça das ven-

dedoras ambulantes. O encanto é o mesmo dos tempos 

que já lá vão.

Their vibrant colours, their varied shapes and their tradi-

tional designs reflect part of the history of whoever wears 

them. They bring life to the dirt roads that cut through the 

landscape or to the noisy streets of African streets. Women 

wear them on their bodies, using them as a skirt, covering 

their torso or their head, and even wrapping their children 

up in them, and carrying them on their backs. They are the 

symbol of the wealth a woman possesses. They were given 

to them by the man who has courted them, by the son who 

has returned from the war or by the son-in-law who wants 

to ask for their daughter’s hand. There are some who store 

them in their trunk, like the secrets of the life of a woman, 

and there are some that wear them, in the daylight, as a trav-

el outfit or as ceremonial wear. They are known in Angola 

as capulanas, although the meaning of this word remains a 

mystery. The story goes that they came about in Mombasa, 

in Kenya, in the mid 19th century, brought by Portuguese 

merchants of printed scarves from India. The colours and 

the attractive patterns of the fabrics, in cotton, silk and, more 

recently, synthetic fibres, astounded African women, who 

began to buy several scarves and to sew them together, so 

as to create a larger scarf. The merchants soon hurried to or-

der large format scarves and, when they received them, the 

women would come together in the stores to choose their 

favourite patterns, giving the capulana names or expres-

sions that the patterns reminded them of. Today, capulanas 

are worn on the head of women street vendors. They are as 

enchanting as they were in distant times.  
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Protecção Solar, Eficiência Energética 
e Conforto \\ Solar Protection, Energy 

Efficiency and Comfort
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REPRESTOR

A REPRESTOR S.A lança para o mercado uma nova solu-

ção para protecção solar exterior – o TOPFIX® e o TOPFIX 

MAX®. Estes sistemas utilizam a tecnologia de tensiona-

mento do tecido FIXSCREEN® e destinam-se ao reves-

timento de grandes superfícies horizontais ou inclinadas 

(até 30 m2). As telas são extremamente resistentes ao ven-

to e à chuva, estando devidamente aprisionadas nas guias 

laterais (através de um fecho zip, colocado nas extremida-

des laterais do tecido), mesmo quando em funcionamento 

(movimento ascendente ou descendente). Para além des-

tas mais-valias, com o TOPFIX® e o TOPFIX MAX® poderá 

transformar a ambiência do espaço interior da sua casa, 

permitindo controlar a luminosidade e o brilho, sempre 

com a garantia de circulação de ar natural (entre a superfí-

cie de vidro e a tela), prevenindo assim o sobreaquecimen-

to e oferecendo-lhe maior conforto térmico e visual. 

A REPRESTOR S.A. convida-o a visitar o seu showroom 

no distrito de Lisboa e/ou do Porto para que possa ver de 

perto estas e outras soluções técnicas pensadas para o seu 

bem-estar e para sua qualidade de vida. 

Para mais informações contacte ou aceda ao nosso site   

www.represtor.com

Represtor, uma visão de futuro.

REPRESTOR S.A is launching a new exterior solar pro-

tection solution on the market – TOPFIX® and TOPFIX 

MAX®. These systems use the tensioning technology of 

FIXSCREEN® fabric and are designed for covering large 

horizontal or sloped surfaces (up to 30 sqm). The screens 

are extremely resistant to wind and to rain, as they are duly 

fixed into side guides (through a zip, placed at the end of 

the sides of the fabric), even when they are being raised 

or lowered. In addition to these benefits, with TOPFIX® 

and TOPFIX MAX® you will be able to transform the at-

mosphere of the interior space of your home, allowing you 

to control the levels of light and glare, with the constant  

guarantee of natural air circulation (between the surface of 

the glass and the screen), thus preventing overheating and 

offering greater thermal and visual comfort.

REPRESTOR S.A. invites you to visit its showrooms in the 

Lisbon and/or Oporto areas so that you can experience in 

person these and other technical solutions designed with 

your wellbeing and you quality of life in mind.

For more information please contact us or visit our web-

site www.represtor.com

Represtor, a future vision.  



439 Anos de História \\ 439 Years of History
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LUANDA
Luanda, cidade conhecida pelo clima tropical. Por um 

lado, conta com a estação quente e húmida, que vai de  

Outubro a Maio, e por outro a fria e seca, de Junho a  

Setembro. Localizada na costa do Oceano Atlântico, a ca-

pital da República de Angola, da província homónima, é a 

maior cidade do país. É também uma das cidades lusófo-

nas mais populosas do mundo, encontrando-se no terceiro 

lugar do pódio. Em Janeiro do corrente ano, celebrou mais 

um aniversário. Já conta com 439 anos de história. 

A metrópole fundada a 25 de Janeiro de 1576 nasceu por 

intermédio de Paulo Dias de Novais, que tinha desembar-

cado na Ilha do Cabo no ano anterior. Na época apenas os 

pântanos se faziam ver nesta terra. Durante os primeiros 

tempos, a economia de Luanda dependia do comércio de 

escravos que era feito através do rio Cuanza. Mais tarde, a 

cidade foi ocupada por forças do domínio da Companhia 

Neerlandesa das Índias Ocidentais, e só em 1648 a situa-

ção foi resolvida com a reconquista da cidade por Salvador 

Correia de Sá. Hoje, a cidade é composta por mais de seis 

milhões de habitantes. É um porto de abrigo. É o principal 

Luanda, city known for its tropical climate. On the one 

hand, it has its warm and wet season, which lasts from 

October to May and on the other, the cold and dry season, 

from June to September. Located on the Atlantic Ocean 

coastline, the capital of the Republic of Angola, in the prov-

ince of the same name, is the country’s largest city. It is 

also one of the most populous Portuguese-speaking cit-

ies in the world, occupying third place on the podium. In 

January of this year, it celebrated another anniversary. It 

can now look back over 439 years of history.

The metropolis founded on January 25, 1576 came about 

because of Paulo Dias de Novais, who had disembarked on 

the Ilha do Cabo in the year previous. At the time this place 

was nothing but wetlands. During its early period, Luanda’s 

economy depended almost entirely on the slave trade, 

which was made via the River Kwanza. Later on, the city 

was occupied by Dutch West India Company forces, and 

the situation was only resolved in 1648 with the recapture 

of the city by Salvador Correia de Sá. Today the city is home 

to more than six million inhabitants. It is a safe harbour. It 
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centro económico do país, onde se centralizam gentes 

oriundas de todas as províncias e de nações estrangeiras.  

Definir esta cidade não é difícil: inovadora. A mistura de 

construções antigas e modernas, que coabitam nesta 

nova Luanda, prende-nos a atenção. O mais belo cartão-

-de-visita passa pela deslumbrante marginal, que é o es-

pelho desta cidade. Convida a caminhar sobre a calçada. 

A sua beleza natural é rodeada de edifícios, com fachadas 

restauradas que nos remontam ao passado. A famosa ilha 

do Cabo, com as suas areias brancas e águas claras, é um 

atractivo turístico para quem visita Luanda. Com o ritmo 

quente da noite luandense, em dias de festa, só mesmo ao 

raiar do sol termina o dia. 

 A cada passo dado, esta cidade vai alterando o seu de-

senho. Hoje é uma cidade moderna, com uma  história  

digna de ser contada. A cada abrir e fechar de olhos, a  

cidade renasce. 

is the main economic centre of the country, where people 

from all the provinces and foreign nations concentrate. 

Defining this city is easy: innovative. The blend of old and 

modern buildings, that rub shoulders in this new Luanda, 

grab your attention. The most beautiful calling card is its 

stunning waterfront, a reflection of this fine city. It invites 

you to stroll under its arcades. Its natural beauty is sur-

rounded by buildings, with restored façades that take you 

back to the past. The famous Ilha do Cabo, with its white 

sand and clear waters, is a tourist attraction for anyone 

visiting Luanda. With the warm rhythm of Luanda nights, 

on days of festivity, only the dawn ends the day. 

This city is changing its design, every step of the way. 

Today it is a modern city. with a story worth telling. With 

every blink of an eye, the city is reborn.

OPINIÃO \\ OPINION

Luanda é uma cidade que nos últimos vinte anos triplicou 

de comprimento, largura e altura. A história de Luanda 

confunde-se com a história de Angola. Tornou-se, desde 

muito cedo, no centro das atenções, não só devido à sua 

localização, à beira-mar, como pelo relevo que permitiu 

a construção da primeira e maior fortaleza do país, como 

sentinela vigiando o mar. Atraiu habitantes de todas 

as regiões de Angola, bem como dos países vizinhos e 

dos de expressão portuguesa. A miscigenação atribuiu 

ao habitante de Luanda uma cultura única no território 

de Angola. Algumas vezes idolatrada, outras injuriada, 

ela mantém um segredo guardado pelas ‘sereias’ que  

a mistificam.

A cidade nasceu, cresceu e desenvolveu-se alimentando-

se, inicialmente, pelo comércio de escravos, seguido do 

comércio de café e, por último, o comércio de petróleo. 

O comércio de escravos levou à construção de casas 

de estilo colonial português, com semelhanças com 

arquitectura feita em Portugal naquela época, com traços 

do renascimento, barroco, etc. Eram feitas, essencialmente, 

em pedra e madeira. As ruas, agora estreitas, eram largas 

para dar passagem a cavalos e carros de bois.

O comércio de café traz a arquitectura moderna a Luanda, 

não só replicada da Europa, mas adaptada ao clima tropical 

desta região. O uso do betão armado fez surgir a arquitectura 

moderna em todo o seu esplendor, nomeadamente em 

edifícios de habitação e de serviços. Alargam-se as ruas, 

elevam-se os edifícios. 

O comércio do petróleo e o fim da guerra em Angola 

desafiaram os limites do foral da cidade, arrebitaram-se os 

edifícios e contemporizou-se a arquitectura. Banalizou-se 

o uso do aço e do vidro. Expandiu-se a cidade e o número 

de habitantes. Luanda recebeu duas novas ‘cidades’ e 

vestiu-se de graça na marginal.

Luanda, Uma Cidade em Expansão

Luanda is a city that has tripled in length, width and 

height in the last twenty years. The history of Luanda is 

closely linked to the history of Angola. From very early 

on it became the focus of attention, not only because of 

its location, beside the sea, but also because of its relief, 

which allowed the construction of the first and largest fort 

in the country, like a sentinel looking out over the sea. It 

has attracted inhabitants from every region of Angola, in 

addition to from neighbouring countries and from other 

Portuguese speaking nations. This melting pot of cultures 

has provided the inhabitant of Luanda with a unique 

culture within the country as a whole. At times idolised, 

at others reviled, it holds a secret kept by the ‘mermaids’  

that mystify it.

The city came into being, grew and developed, initially 

fuelled by the slave trade, followed by the coffee trade 

and, finally, the oil trade. The slave trade led to the 

construction of Portuguese colonial style houses, similar 

to the architecture practiced in Portugal at that time, with 

renaissance, baroque features, etc. Essentially they were 

made from stone and timber. The streets, now narrow, 

where wide, to allow horses and oxcarts to pass.

The coffee trade brought modern architecture to Luanda, 

not only replicated from Europe, but adapted to the tropical 

climate of this region. The use of reinforced concrete 

brought the arrival of modern architecture in all of its 

splendour, particularly in residential and service buildings. 

Roads were extended, buildings rose.

The oil trade and the end of the war in Angola have 

challenged the limits of the city’s charter, lifting buildings 

even higher and giving architecture a contemporary feel. 

The use of steel and glass has become commonplace. The 

city has expanded along with the number of inhabitants. 

Luanda has received two new ‘cities’ and been dressed in 

all its finery on its waterfront. 

Luanda, An Expanding City

VICTOR LEONEL
Bastonário da Ordem dos Arquitectos de Angola
Chairman of the Angolan Architects Association



JOSÉ ESTEVÃO 
DANIEL

«As bebidas da Refriango são número um 
em Angola» \\ «Refriango drinks are 

number one in Angola»

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

Especializada na produção e distribuição de refrigerantes, 

águas, bebidas energéticas ou alcoólicas, a Refriango é, 

desde a construção da unidade fabril a sul de Luanda, em 

2005, uma das empresas de maior sucesso em Angola. 

Com tecnologia de ponta, exportação para dez países e 

uma produção a rondar os dois mil milhões de litros por 

ano, a Refriango considera a qualidade, a inovação e o em-

preendedorismo como os pilares que garantem o êxito dos 

produtos e a confiança dos consumidores. José Estevão 

Daniel é o administrador da Refriango e, em ano de come-

moração do 10.º aniversário da fábrica, não deixa dúvidas 

quando certifica que «a empresa reúne todas as condições 

para se expandir a nível internacional». 

Specialised in the production and distribution of soft 

drinks, water, energy drinks and alcoholic drinks, Refriango 

has been one of the most successful companies in Angola 

ever since the construction of its factory south of Luanda 

in 2005. With cutting edge technology, exports to ten 

countries and production hitting two billion litres per year, 

Refriango sees quality, innovation and entrepreneurialism 

as the pillars guaranteeing the success of its products and 

confidence in consumers. José Estevão Daniel is the ma-

naging director of Refriango and, in the year the company 

celebrates the 10th anniversary of its factory, he leaves no 

room for doubt when he says that «the company is ideally 

placed to expand on an international level».

ECONOMY  BUSINESS

REFRIANGO
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Que marcas de bebidas a Refriango produz e distribui?

A Refriango é detentora de um portefólio de 15 marcas, 

algumas das quais líderes de mercado, como o refrigerante 

Blue, a água Pura, a água tónica Welwitschia e os sumos 

Nutry e Tutti. 

Qual é a capacidade de produção anual da fábrica?

Temos uma capacidade de produção de 1,9 mil milhões de 

litros por ano e detemos 24 linhas de enchimento para todos 

os tipos de embalagem, de mais de 150 produtos. A unidade 

fabril, a sul de Luanda, é uma das maiores unidades indus-

triais do continente africano, com 42 hectares e tecnologia 

de ponta equivalente às melhores fábricas de bebidas mun-

diais. Contamos também com 4500 colaboradores. 

Para que países exportam produtos?

Neste momento, a Refriango exporta para dez países. 

São eles: Moçambique, Namíbia, Congo-Brazaville, Zâmbia, 

Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, África do Sul, 

República Democrática do Congo e Guiné Equatorial. 

Em termos de desenvolvimento da fábrica, há possibili-

dade de apostar em novos mercados?

A Refriango é uma empresa que reúne todas as condi-

ções para se expandir a nível internacional. Em 2011, com a 

exportação da marca Blue, estreámo-nos no mercado in-

ternacional e tornámo-nos na primeira empresa angolana 

de bens de grande consumo a iniciar actividades de expor-

tação. O desenvolvimento de produtos inovadores com os 

At the moment, what drinks brands does Refriango pro-

duce and distribute?

Refriango has a portfolio of 15 brands, some of which are 

market leaders, such as the soft drink Blue, the water Pura, 

the tonic water Welwitschia and juices Nutry and Tutti.

What is the annual production capacity of the factory?

We have a production capacity of 1.9 billion litres per 

year and we have 24 filling lines for every kind of packag-

ing, for more than 150 products. The factory, to the south of 

Luanda, is one of the largest industrial units on the African 

continent, covering 42 hectares and featuring cutting edge 

technology matching the best drinks factories in the world. 

We also have 4500 employees.

To which countries do you export products?

At the moment Refriango exports to ten countries. These 

include: Mozambique, Namibia, the Republic of Congo, 

Zambia, Portugal, Guinea-Bissau, São Tomé and Príncipe, 

South Africa, the Democratic Republic of Congo and Equa-

torial Guinea.

In terms of the factory’s development, is it possible to 

invest in new markets?

Refriango is a company that is ideally placed to expand 

on an international level. In 2011, with exports of the Blue 

brand, we debuted on the international market and be-

came the first Angolan company of mass-market con-

sumer goods to initiate export activities. The development 

Desde a criação da fábrica até hoje, qual é o balanço que 

faz da Refriango?

A origem da Refriango remonta há mais de duas déca-

das com a criação de uma empresa de comercialização e 

distribuição de produtos alimentares e bebidas. O conhe-

cimento do mercado e a evolução positiva da economia fez 

com que a produção de bebidas se tornasse a única acti-

vidade da empresa, permitindo que o negócio prosperasse. 

Em 2002, é colocada a primeira pedra para a construção 

da unidade fabril de produção de refrigerantes, que viria a 

ser inaugurada em 2005. O balanço até aos dias de hoje é 

muito positivo. Os sucessos que temos vindo a acumular 

ao longo dos anos acabaram por afirmar-nos líderes de 

mercado. Hoje, a Refriango é uma referência de excelência 

a nível internacional. 

A Refriango é uma das maiores empresas de Angola. 

Qual acha ser a razão para o sucesso?

O nosso sucesso assenta em três pilares essenciais: 

qualidade, inovação e empreendedorismo. As bebidas 

da Refriango são número um em Angola devido à grande 

qualidade dos nossos produtos. Seguimos os mais altos 

padrões de qualidade in-

ternacionais para garantir o 

melhor produto final. Fomos 

a primeira empresa angola-

na de bens de grande con-

sumo a receber a certifica-

ção de qualidade ISO22000 

e a única a ser distinguida 

por cinco anos consecutivos pelo Concurso Internacional 

de Qualidade Monde Selection. Por outro lado, procuramos 

inovar os nossos produtos, ano após ano, não só a nível de 

novas marcas, gamas ou sabores, mas também ao nível de 

comunicação publicitária. Por último, a nossa vontade em 

concretizar novos projectos permite o nosso crescimento 

e aumenta a confiança que os consumidores têm em nós.

Para além de preocupações a nível de qualidade, a  

Refriango tem também em consideração a responsabili-

dade social. Em que aspectos?

Identificamos a Educação, a Saúde, a Cultura e o Desporto 

como os nossos projectos de responsabilidade social. Po-

demos destacar três exemplos: um dos maiores é o pro-

jecto Refriango Dá Vida à Escola, que consiste na oferta de 

material escolar, que já beneficiou cinco mil crianças por 

todo o país em 2014; outro é o Voleiblue que leva a práti-

ca do voleibol às escolas e ajuda na reabilitação dos edifí-

cios através de obras, pinturas e limpezas; e ainda o Nutry  

Maternidades que oferece às recém-mamãs de Luanda 

produtos para bebé. 

Since the creation of the factory until today, how would 

you assess Refriango’s performance?

The origin of Refriango dates back more than two dec-

ades with the creation of a sales and distribution company 

of food products and drinks. Knowledge of the market and 

the positive development of the economy meant that pro-

ducing drinks became the company’s only activity, allow-

ing the business to prosper. In 2002 we laid the first stone 

for the construction of a soft drinks production unit, which 

was opened in 2005. The outcome today is a very positive 

one. The success that we have achieved over the years 

has led to our position as market leader. Today, Refriango 

is synonymous with excellence on an international level.

Refriango is one of Angola’s largest companies. What do 

you think is the reason behind the success?

Our success is based on three essential pillars: quality, 

innovation and entrepreneurialism. Refriango drinks are 

number one in Angola due to the great quality of our prod-

ucts. We follow the highest of international quality stand-

ards to ensure the best final product. We were the first An-

golan mass-market consumer goods company to receive 

ISO22000 quality certifica-

tion and the only one to be 

distinguished for five years 

running by the Monde Se-

lection International Quality 

Contest. On the other hand, 

we strive to innovate through 

our products, year after year, 

not only in terms of new brands, ranges or flavours, but also 

in terms of advertising. For example, our willingness to real-

ise new projects enables our growth and increases the con-

fidence consumers have in us.

In addition to concerns in terms of quality, Refriango 

takes social responsibility into consideration. How does it 

do this?

We identify Education, Health, Culture and Sport as our 

social responsibility projects. We can highlight three ex-

amples: one of the largest is the Refriango Gives Life to 

the School project, which involves giving school materials, 

which has already helped five thousand children through-

out the country in 2014; another is Voleiblue, which brings 

volleyball to schools and helps in the renovation of build-

ings through building works, painting and cleaning; and 

also Nutry Maternidades, which gives baby products to 

new mothers in Luanda. 

«A Refriango é uma referência de 
excelência a nível internacional» 

\\ «Refriango is synonymous with 
excellence on an international level»
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mais altos padrões de qualidade, o crescimento contínuo 

e sustentado da empresa e ainda a procura dos mercados 

externos por produtos diferenciadores foram os factores 

que nos ajudaram a lançar a Refriango para o mundo. 

Destaco também a inauguração, em 2014, da fábrica  

Refriango Huambo, uma empresa autónoma e indepen-

dente da Refriango mas que utiliza as nossas marcas e 

apoio técnico, que criou um ponto de produção nas provín-

cias, que tem tido um crescimento importante. Por ques-

tões geográficas, a fábrica do Huambo vai permitir uma 

distribuição mais rápida dos produtos nos corredores Sul e 

Oeste de Angola.

Quais são os ingredientes para ser um bom administra-

dor numa empresa tão bem-sucedida?

Não existe uma receita exacta para ser um bom ad-

ministrador. Até para fazer um bolo, podemos ter os in-

gredientes certos e não termos um bolo perfeito. Embora 

existam algumas características que ajudem, o verdadeiro 

sucesso depende de cada pessoa, do seu interesse e da sua 

vontade em se tornar aquilo que se deseja. Considero que 

a humildade, o trabalho e a determinação são os principais 

ingredientes para se ser bem-sucedido.

of innovative products with the highest of quality stand-

ards, the continued and sustained growth of the company 

and also the demand from foreign markets for unique 

products have proved factors that have helped us to launch 

Refriango into the world.

I would also highlight the opening in 2014 of the Refrian-

go Huambo factory, an autonomous company, independ-

ent of Refriango, but which uses our brands and technical 

support, which has created a production point in the prov-

inces, which has enjoyed major growth. For geographical 

reasons, the Huambo factory will enable quicker distribu-

tion of products in the South and West corridors of Angola.

What are the ingredients you need to be a good manag-

ing director in such a successful company?

There is no exact recipe for being a good managing di-

rector. Just as when making a cake, you can have the right 

ingredients and not end up with a perfect cake. Although 

there are some characteristics that help, true success de-

pends on each person, on their interest and on their will-

ingness to become what is desired. I believe that humility, 

hard work and determination are the main ingredients for 

becoming successful.

«A humildade, o trabalho e a 
determinação são os principais 
ingredientes para se ser bem- 
-sucedido» \\ «Humility, hard 

work and determination are the 
main ingredients for becoming 

successful»



Estreia no Mercado Segurador Angolano  
Debuts on the Angolan Insurance Market

ECONOMY  BUSINESS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MIDAN STUDIO

BIC SEGUROS

O Banco BIC adicionou mais uma razão para o seu suces-

so com um ambicioso projecto de diversificação da marca. 

Com o desenvolvimento do mercado segurador e as favo-

ráveis condições macroeconómicas do país, o Banco BIC 

apostou na abertura do BIC Seguros, disponibilizando uma 

gama de seguros de vida e não vida em todos os balcões 

da instituição bancária e numa rede de representantes que 

cobre todo o país. A sede da nova valência do Banco BIC si-

tua-se na Rua N’Gola M’Bandi, nas Heroínas, no distrito da 

Maianga, em Luanda, e o dia da inauguração contou, para 

além de Aguinaldo Jaime, presidente da Agência Angolana 

de Regulação e Supervisão 

de Seguros (ARSEG), que 

presidiu a cerimónia, com a 

presença dos membros que 

compõem o Conselho de 

Administração do Banco BIC 

e ainda da equipa nomeada 

para gerir o novo projecto da 

seguradora: Fátima Montei-

ro, presidente da Comissão Executiva; Artur Marques, vice-

-presidente do Conselho de Administração; Aleixo Afonso 

e Lúcia Fonseca, administradores do BIC Seguros. Colabo-

radores, clientes e parceiros do Banco BIC fizeram também 

parte do leque de convidados da ocasião. 

De acordo com o presidente do Conselho de Adminis-

tração do Banco BIC e do BIC Seguros, Fernando Teles, 

os accionistas entenderam criar a seguradora devido ao  

potencial de desenvolvimento do sector, aliado às reduzi-

das taxas de penetração e densidade que o mesmo apre-

senta actualmente. 

Banco BIC has added yet another reason for its success 

with an ambitious brand diversification project. With the 

development of the insurance market and the country’s 

favourable macroeconomic conditions, Banco BIC has in-

vested in the creation of BIC Seguros, offering a range of 

life and non-life insurance products at every branch of the 

banking institution and through a network of representa-

tives covering the entire country. The head offices of Banco 

BIC’s latest venture are located on Rua N’Gola M’Bandi, in 

Heroínas, in the Maianga district of Luanda, and the open-

ing day was attended by Aguinaldo Jaime, chairman of the 

Angolan Insurance Regula-

tion and Supervision Agen-

cy (ARSEG), who presided 

over the ceremony, and also 

by the members making up 

Banco BIC’s Board of Direc-

tors and also of the team 

chosen to manage the new 

insurance project:  Fátima 

Monteiro, president of the Executive Board; Artur Marques, 

deputy chairman of the Board of Directors; Aleixo Afonso 

and Lúcia Fonseca, managers of BIC Seguros. Employees, 

customers and partners of Banco BIC were also among 

those invited to attend the occasion.

According to the chairman of the Board of Directors of 

Banco BIC and of BIC Seguros, Fernando Teles, the share-

holders chose to create the insurance company due to 

the development potential of the sector, combined with 

low penetration rates and density currently presented by  

the sector.

O BIC Seguros vai resguardar a 
vida e o património das pessoas e 

empresas. \\ BIC Seguros will protect 
the life and property of people 

and companies. 
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Fiel ao lema que o rege – Seguramente Consigo, Segu-

ramente Juntos – o Banco BIC lança-se no mercado de se-

guros com a consciência da vital importância que o sector 

representa para o dia-a-dia dos angolanos. Resguardando 

a vida e o património das pessoas e empresas, o uso de 

um seguro permite recuperar parcial ou totalmente o valor 

perdido. É neste seguimento de redução das perdas que a 

companhia BIC Seguros encontra o seu principal objecti-

vo: proporcionar aos seus clientes particulares, clientes 

empresa, colaboradores e sociedade em geral, uma rede 

de segurança que lhes permita assumir riscos calculados, 

tanto nas suas decisões empresariais (com novos inves-

timentos, por exemplo), como nas decisões individuais 

(protecção familiar, casa, automóvel, entre outros).

True to the motto governing it – Seguramente Consigo, 

Seguramente Juntos [literally translating to Certainly With 

You, Certainly Together, but which in Portuguese plays on 

the word seguro, which means both ‘insurance’ and ‘se-

cure/safe’] – Banco BIC enters the insurance market aware 

of the vital importance the sector represents in the every-

day lives of Angolans. Protecting the life and property of 

people and companies, taking out insurance allows the 

partial or total recovery of the value lost. It is in this action 

of reducing losses that BIC Seguros finds its primary goal: 

to provide its individual customers, business customers, 

employees and society in general with an insurance net-

work that allows them to take calculated risks, as much 

in their business decisions (with new investments, for  

 example), as in individual decisions (family, household, 

car protection, among others).
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FÁTIMA 
MONTEIRO 

«O sucesso não tem segredos: é 1% de inspiração 
e 99% de transpiração» \\ «There is no secret to 
success: it’s 1% inspiration and 99% perspiration»

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MIDAN STUDIO

Com quase 30 anos de carreira, Fátima Monteiro, já ocupou 

vários cargos de gestão. O facto de estar sempre em con-

tacto com pessoas tornou-a uma mulher realizada. Iniciou 

o seu percurso no sector segurador ainda muito jovem, e 

é aos mais jovens que ela faz questão de salientar a velha 

máxima: «o sucesso não tem segredos: é 1% de inspiração 

e 99% de transpiração». Há sete anos que faz parte da fa-

mília do BIC. Porém, em Setembro do ano passado, surgiu 

uma oportunidade que agarrou sem hesitar, o cargo de 

presidente da Comissão Executiva do BIC Seguros. Con-

sidera-se uma mulher de atitude e não uma desistente. 

Está certa de que a firmeza é preponderante para atingir o 

sucesso. Para esta gestora, a sorte, ou azar, dependem do 

modo como se encaram os desafios, quer na vida pessoal 

ou profissional. A direcção (para onde se quer ir) é mais 

importante do que a velocidade. Tem um sonho: trabalhar, 

diariamente, e fazer do BIC Seguros uma seguradora de re-

ferência em Angola. 

With a career spanning almost 30 years, Fátima Monteiro 

has already occupied a host of management posts. The 

fact of always being in contact with people has fulfilled 

her as a woman. She began her journey in the insurance 

sector while still very young, and it is to the young that 

she insists on stressing the old maxim: «there is no se-

cret to success: it’s 1% inspiration and 99% perspiration». 

She has been part of the BIC family for seven years. How-

ever, in September last year, an opportunity arose that she 

grabbed without hesitating – the position of president of 

the Executive Board of BIC Seguros. She sees herself as a 

woman with attitude and not a quitter. She is certain that 

firmness is important for achieving success. For this man-

ager, luck, or misfortune, depend on the way you face up to 

challenges, whether in your personal or professional life. 

The direction (in which you want to go) is more important 

than the how fast you get there. She has a dream: to work, 

every day, and to make BIC Seguros a leading insurance 

company in Angola.

ECONOMY  BUSINESS
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Que estratégias usam e qual o segredo para serem  

bem-sucedidos?

O segredo reside apenas em muito trabalho, preocupa-

ção e ir ao encontro das expectativas e necessidades dos 

nossos clientes. À nossa marca estão associados valores, 

já devidamente consolidados, de proximidade, inovação, 

compromisso e simplicidade. 

Como é que prevê o desenvolvimento do mercado segu-

rador no país? 

Sem sombra de dúvidas que existe uma grande mar-

gem de crescimento deste sector no país. Apesar de nos 

últimos três anos ter existido um aumento significativo de 

seguradoras, constata-se que a maturidade deste sector 

é ainda bastante reduzida. Apesar de existirem seguros 

obrigatórios, as taxas de penetração e densidade que os 

produtos de seguro apresentam são ainda muito baixas, 

o que reflecte um desconhecimento muito acentuado do 

produto de seguros por parte da população em geral. O pa-

pel indispensável que este sector desempenha no cresci-

mento sustentado da economia vai obrigar a que existam 

estratégias muito bem definidas e consistentes no que 

respeita a este mercado, como, por exemplo, uma rigorosa 

gestão dos riscos e maior agilidade na regularização dos 

sinistros participados. 

Desde o início da sua carreira que ocupa cargos de gran-

de importância. Como explica o seu sucesso? 

Albert Einstein dizia que «o único lugar onde o suces-

so vem antes do trabalho é no dicionário». Penso que esta 

frase diz tudo sobre o que penso do sucesso. 

What strategies are you using and what is the secret to 

being successful?

The secret lies in nothing but hard work, concern and 

meeting the expectations and needs of our customers. 

Values associated to our brand have already been estab-

lished and include values of close ties, innovation, com-

mitment and simplicity.

How do you see the insurance market in the country  

developing?

There is, without a shadow of a doubt, a high growth 

margin of this sector in the country. In spite of the fact that 

there has been a significant growth in the number of in-

surance companies in the last three years, the fact is that 

this sector is still far from reaching maturity. Despite the 

existence of compulsory insurance, the penetration and 

density rates shown by insurance products are still very 

low, which reflects a very strong lack of knowledge in the 

general population about insurance products. The indis-

pensable role that this sector plays in the sustained growth 

of the economy will force there to have to be very well de-

fined and consistent strategies with respect to this market, 

such as, for example, a strict risk management and greater 

agility in the settlement of claims made.

You have held very important positions since the start of 

your career. How would you explain your success?

Albert Einstein said that «the only place where success 

comes before work is in the dictionary». I think that this 

phrase says it all about what I think of success.  

O que levou o Banco BIC a apostar numa seguradora? Há 

muita procura?

A aposta assentou nas muitas razões de sucesso do 

Banco em Angola e no mundo, pelo desenvolvimento do 

mercado segurador e pelas favoráveis condições macroe-

conómicas do país que sustentam e requerem a entrada de 

uma nova seguradora no mercado. 

Acha que é uma boa fase para os angolanos investirem 

em seguros? 

Os seguros são fundamentais para resguardar a vida e 

o património das pessoas e das empresas. Quando fala-

mos de seguros estamos a falar de prevenção e protecção 

contra os diversos riscos a que estamos sujeitos no nosso 

dia-a-dia. O mercado de seguros além de proteger uma 

quantidade substancial de activos e vidas no país, ajuda a 

gestão de riscos e, sobretudo, facilita investimentos estra-

tégicos. Sem os seguros muitos negócios não existiriam, 

empregos seriam perdidos e famílias não teriam protecção 

nos momentos de adversidade. Por isso, e respondendo à 

sua questão, a resposta só pode ser: obviamente que sim.

Que tipo de serviços o BIC 

Seguros tem ao dispor do 

cliente? 

O BIC Seguros tem como 

principal objectivo propor-

cionar aos seus clientes 

particulares, empresariais, 

colaboradores e à sociedade 

em geral, uma rede de se-

gurança, a qual lhes permitirá assumir riscos calculados 

tanto nas suas decisões empresariais (por exemplo, novos 

investimentos) e decisões individuais (por exemplo, pro-

tecção da sua família, das suas casas, do seu carro, etc). 

Dispomos por isso de uma oferta universal de produtos de 

seguros tanto no Ramo Vida como nos Ramos Não Vida. 

Pelo seu potencial de crescimento, os Seguros de Vida, 

Seguro Automóvel, Seguros Pessoais (Acidentes de Tra-

balho e Pessoais), Seguros Multi Riscos Habitação (Edifício 

/Conteúdo) são alguns dos produtos disponíveis no BIC  

Seguros para os seus clientes. As coberturas de riscos de 

maior complexidade e dimensão estão também disponí-

veis mas numa base stand alone com vista a que possamos 

adequar os níveis de protecção necessários e adequados às 

empresas e aos negócios.

Que balanço faz do BIC Seguros desde que iniciou, em 

Setembro, este cargo? 

O balanço é bastante positivo. A marca BIC é já uma mar-

ca com uma presença muito forte no mercado e bastante 

valorizada pelos clientes e, atrevo-me mesmo a dizer, pela 

sociedade em geral.

What led to Banco BIC investing in an insurance com-

pany? Is there a great deal of demand?

The venture was based on the many reasons of success 

of the bank in Angola and in the world, given the develop-

ment of the insurance market and the favourable macroe-

conomic conditions of the country that sustain and require 

the entry of a new insurance company on the market.

Is it a good moment for Angolans to invest in insurance?

Insurance is fundamental for protecting the life and 

property of people and of companies. When we talk about 

insurance we are talking about prevention and protection 

against various risks to which we are subjected in every-

day life.

In addition to protecting a substantial number of as-

sets and lives in the country, the insurance market helps 

risk management and, above all else, facilitates strategic 

investments. Without insurance many companies would 

not exist, jobs would be lost and families would not be 

protected in moments of adversity. For this reason, and in 

response to your question, the answer can only be: obvi-

ously it is.

  What kind of services 

does BIC Seguros offer cus-

tomers?

The main aim of BIC Seg-

uros is to provide its individ-

ual and business customers, 

employees and society in 

general with an insurance 

network, which will allow them to take calculated risks 

as much in their business decisions (for example, new in-

vestments) as in their individual decisions (for examples, 

protecting their family, their home, their car, etc). To this 

end we have a universal range of insurance products to of-

fer, as much in Life Insurance as in Non-life Insurance.

Given their growth potential, Life Insurance, Car  

Insurance, Personal Insurance (Work and Personal  

Accidents), Multi-risk Household Insurance (Building/ 

Contents) are some of the products BIC Seguros can offer 

its customers. Cover for risks of greater complexity and 

size are also available on a ‘stand alone’ basis, with a view 

to being able to adapt the levels of protection needed and 

to match the companies and businesses. 

How would you assess BIC Seguros’ performance since 

you took on this job in September?

The outcome is very positive. The BIC brand is already 

a brand with a very strong market presence and highly  

valued by customers and, I would even dare to say, by so-

ciety in general.

«Manter a credibilidade e o respeito 
perante o cliente é o nosso principal 
desafio»\\ «Maintaining credibility 
and respect vis-à-vis the customer 

is our main challenge»





ALDEIA  
DAS ARTES

Uma Ilha de Esperanças \\ An Island of Hope

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA E ALDEIA DAS ARTES

SOCIAL AREA



«Com a chegada dos visitantes todos ficamos contentes. 

Bem-vindos!», é assim que somos recebidos na Aldeia das 

Artes. E as boas-vindas continuam: «Viva a nossa visita! É 

com prazer que lhe desejamos felicidades…», cantam to-

dos, desde os mais pequeninos aos mais graúdos. Esta será 

a alegria com que será recebido quando visitar este espa-

ço: uma comemoração à chegada e um olhar doce e terno 

na despedida. 

Estamos no Mussulo. Um banco de areia clara onde sete 

bairros albergam cerca de 12 600 habitantes. E é precisa-

mente num deles que se encontra a Aldeia das Artes, onde 

cerca de 60 crianças recebem apoio. 

Foi em 2013 que este projecto chegou aos meninos de 

Mussulo. Neste momento, a maioria das crianças da Aldeia 

«When visitors arrive we are all happy. Welcome!» This 

is how we are welcomed at the Aldeia das Artes (Village of 

Arts). And the welcome continues: «Long live our visit! We 

take pleasure in wishing you happiness…», they all sing, 

from the tiniest to the tallest. This will be the joy with which 

you will be welcomed when you visit this space: a celebra-

tion on your arrival and a sweet and tender look when you 

say farewell.

We are in Mussulo. A bank of light-coloured sand on 

which seven neighbourhoods are home to some 12,600 

inhabitants. And the Aldeia das Artes is precisely in 

one of these neighbourhoods, and in which 60 children  

receive support. 

das Artes têm entre os sete e os 12 anos. Para as acom-

panhar existem perto de 50 formadores, entre os 17 e 21 

anos, que receberam formação para integrar este projec-

to. Formados em áreas como electricidade, contabilidade 

e gestão, informática, decoração, corte e costura, serra-

lharia e padaria, estes jovens adultos serão a base edu-

cacional dos mais novos nos próximos anos. «Sinto uma 

satisfação enorme quando chego a casa e me lembro do 

sorriso de cada criança. Ao ajudá-las estou a ajudar os 

meus futuros filhos. Eles vão encontrar pessoas mais 

capacitadas, uma sociedade melhor que aquela que eu 

encontrei», refere Anselmo, 

de 29 anos, formador. 

Na Aldeia das Artes há 

sempre lugar para mais um. 

A primeira preocupação da 

equipa é perceber o que as 

crianças querem ser quando 

forem grandes, «sempre com vista à formação, para nun-

ca lhes dar ferramentas que não lhes vão servir no futu-

ro. A maioria não tem rotinas, disciplina familiar, hábitos 

de estudo, horários, regras, e aqui há isso», conta Sandra, 

voluntária. Outras vezes a equipa ajuda a colmatar a falta 

de amor, a falta de afecto que muitos têm. «Poder ajudar 

jovens e crianças necessitadas, como nós, é gratificante. 

Tirei o curso de contabilidade e gestão, com o apoio deste 

projecto, e agora posso ajudar», diz António, de 21 anos. Ele 

é um dos jovens que voltou a ter oportunidade de estudar 

This project reached the kids of Mussulo in 2013. At the 

moment the majority of the children of the Aldeia das 

Artes are between seven and 12 years old. Looking after 

them are close to 50 trainers, aged between 17 and 21, who 

have received training to be part of this project. Trained in 

areas such as electricity, accounting and management, IT, 

decoration, dressmaking and sewing, metalworking and 

baking, these young adults will be the education basis of 

the younger children in the coming years. «I feel a huge 

satisfaction when I get home and I recall the smile of every 

child. In helping them I am helping my future children. They 

will meet better trained 

people, a better society than 

the one I met», says trainer 

Anselmo, 29.

In the Aldeia das Artes 

there is always space for 

one more. The first concern 

of the team is understanding what the children want to be 

when they grow up, «always with a view to training, so as 

never to give them tools that will not serve them in the fu-

ture. The majority have no routine, family discipline, study 

habits, timetables, rules, and here we have this», explains 

volunteer Sandra. Other times the team helps to make 

up for a lack of love, a lack of affection that many have.  

«Being able to help needy youngsters and children, like 

us, is rewarding. I took a course in accounting and man-

agement, with the support of this project, and now I can 

As crianças da Aldeia das Artes têm 
entre os sete e os 12 anos. \\ The 

children of the Aldeia das Artes are 
between seven and 12 years old. 
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através da Aldeia das Artes, porque até então só tinha con-

seguido concluir a 8.ª classe, por falta de meios financeiros. 

São muitas as crianças que vêm de realidades comple-

tamente diferentes. Vivem em casas com chão de areia, 

sem condições higiénicas, com famílias numerosas, onde 

o espaço se torna pequeno para tanta gente, e vivem sem 

condições mínimas. Aqui a ideia é poder criar hábitos e 

rotinas. Aumentar-lhes a cultura. Investir na sua educa-

ção. Mas este projecto não 

vive sozinho. Necessitam 

de voluntários, financiado-

res, doadores ou padrinhos. 

E é aqui que todos podem 

ajudar. As crianças ‘não 

têm rosto’, por isso, ao aju-

dar, está a ajudar todas as 

crianças e não apenas uma.   

Já passaram quase dois 

anos desde que o projecto chegou ao Mussulo. Ainda não 

há luz, nem água, nem transportes. Ainda falta muita coi-

sa básica. Mas não falta alegria, nem esperança. E prova 

disso é a canção que entoam: «Aldeia firme e confiante, 

ensina-nos a caminhar, unidos nós somos capazes. Por-

que sonhamos e acreditamos. Aldeia (…)».

help,» says António, 21. He is one of the young people who 

had the opportunity again to study through the Aldeia das  

Artes, because up until then he had only made it to 8th 

grade, through lack of finances.

Many of them come from completely different realities. 

They live in houses with floors of sand, with poor hygienic 

conditions, with large families, where the space is too small 

for so many people, and they live in the poorest of condi-

tions. The idea here is to be 

able to create habits and 

routines. To increase their 

level of culture. To invest 

in their education. But this 

project does not survive on 

its own. It needs volunteers, 

financers, donors or spon-

sors. And it is here that we 

can all help. The children 

‘have no face’, and so, in helping them, you are helping all 

of the children and not just one of them. 

Almost two years have passed since the project arrived 

in Mussulo. There is still no electricity, or water or transport. 

Many basic things are still lacking. But there is no lack of 

happiness, or of hope. And proof of this is in the song they 

sing: «Firm and trusting village, teach us to walk, together 

we can do it. Because we dream and we believe. Firm […]».

Ainda falta muita coisa básica. Mas 
não falta alegria, nem esperança. \\ 
Many basic things are still lacking. 

But there is no lack of happiness, or 
of hope.

OPINIÃO \\ OPINION

Em 1938 Linus Pauling dizia que «substâncias que são fa-

bricadas pelo organismo ou ingeridas via alimentação, es-

senciais para a manutenção da vida, podem ser utilizadas 

para melhorar a saúde humana». É destas teorias e cons-

tatações que surge o conceito da Nutrição Ortomolecular.

Desde sempre advogo e defendo os princípios ortomole-

culares, que visam restabelecer a concentração óptima de 

nutrientes e micronutrientes nas células.

Quer isto dizer que as nossas células devem ter uma boa 

proporção de vitaminas, minerais, oligoelementos (micro-

minerais), aminoácidos, ácidos gordos essenciais, hormo-

nas e enzimas, sendo esse equilíbrio essencial à estabili-

dade de todo o nosso organismo.

Só através desta fórmula equilibrada é possível prevenir a 

doença e manter a saúde, tornando-se também importan-

te repor esta harmonia celular para complementar e opti-

mizar qualquer tratamento médico convencional.

Tornava-se, portanto, imperativo no decurso da minha 

carreira profissional desenvolver uma linha de suple-

mentos que permitisse actuar directamente no am-

biente celular, repondo eficazmente os níveis óptimos 

de nutrientes e micronutrientes, de modo a colmatar  

as carências detectadas através do Check-Up Ortomole-

cular, um exame disponível em todas as Clínicas do Tempo. 

A Nutrição Ortomolecular faz parte de um estilo de vida 

saudável, com uma alimentação correcta e um nível de 

exercício físico adequados às necessidades individuais. 

Quer isto dizer que deve ser primeiro avaliada a bioquímica 

individual, para definição das carências existentes ao nível 

celular para determinado indivíduo. Depois, deve ser im-

plementada uma correcta educação alimentar, com a ne-

cessária suplementação, que, mais do que uma mera dieta, 

deve ser transformada numa verdadeira filosofia de vida 

em prol da saúde e do bem-estar global, físico e mental.

A Busca do Equilíbrio 

In 1938 Linus Pauling said that «substances that are 

produced by the body or ingested via food, essential for 

maintaining life, can be used to improve human health». 

From these theories and findings comes the concept of  

Orthomolecular Nutrition.

I have always advocated and defended orthomolecular 

principles, the aim of which is to re-establish the ideal 

concentration of nutrients and micronutrients in cells. This 

means that our cells should have the right proportion of 

vitamins, minerals, trace elements (microminerals), amino 

acids, essential fatty acids, hormones and enzymes. This 

balance is essential to the stability of our entire body.

Only through this balanced formula can we prevent illness 

and stay healthy. It also becomes important to restore this 

cellular harmony to complement and optimise any con-

ventional medical treatment.

It has therefore proved imperative throughout my profes-

sional career to develop a range of supplements that al-

lows you to act directly in the cellular environment, effec-

tively restoring the ideal levels of nutrients and micronu-

trients, so as to remedy any shortcomings detected by the 

Orthomolecular Check-up, an examination available at all 

Clínica do Tempo clinics.

Orthomolecular Nutrition is part of a healthy lifestyle, with 

a correct diet and level of physical exercise suitable to in-

dividual needs. This means that individual biochemistry 

should first be assessed, to define the shortcomings that 

exist at cellular level in a given individual. Then a correct 

food education should be implemented, with the neces-

sary supplements, which, more than just a diet, should be 

transformed into a veritable life philosophy in favour of 

health and of overall wellness, physical and mental.

The Quest for Balance

+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

HUMBERTO BARBOSA
Especialista em Nutrição e Longevidade | Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in Nutrition and Longevity | Founder of the Clínica do Tempo
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O Ás do Asfalto \\ The Racing Ace A azáfama nas boxes aumenta o nervoso miudinho. En-

quanto ouve os últimos conselhos do driver coach, vai-se 

ajustando no carro e colocando o capacete. A adrenalina 

vai-se apoderando do seu corpo mas não há nada que o 

desconcentre. Chega a altura de se posicionar. O barulho 

dos motores dos adversários contrapõem com o silêncio do 

seu olhar. Um olhar focado apenas na pista que tem à sua 

The rushing around in the boxes increases his butter-

flies. While he listens to the final advice from his driver 

coach, he adjusts himself in his car and puts on his hel-

met. Adrenalin is slowly taking hold of his body but there 

is nothing that will tear him from his focus. The time ar-

rives to line up. The noise of the engines of his opponents 

counters the silence of his look. A look focused solely on 

PERSONALITY

LUÍS SÁ SILVA
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GP3 MEDIA SERVICE
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Luís Sá Silva é o primeiro angolano 
em competições internacionais de 

automobilismo. \\ Luís Sá Silva is the 
first Angolan in international motor 

racing competitions.

Nas últimas épocas, o piloto angolano 
competiu na GP3 e na GP3 Series. \\ 

In recent seasons, the Angolan driver 
has competed in the GP3 and in the 

GP3 Series.

frente. Os roncares intensificam-se à medida que a conta-

gem vai iluminando. Depois é como se o coração parasse 

antes de arrancar com toda a velocidade. E de velocidade 

percebe ele. Está-lhe no sangue. A meta? É a Fórmula 1.

Aos 24 anos, Luís Sá Silva é o primeiro angolano em 

competições internacionais de automobilismo. Natural de 

Benguela, apaixonou-se pela modalidade quando pilotou 

pela primeira vez um kart de aluguer, mas há muito que o 

bichinho da velocidade fazia 

parte da sua família. Cres-

ceu a ouvir as histórias das 

corridas do pai, Jorge Sá Sil-

va, e a fazer do Autódromo 

de Luanda a sua segunda 

casa. Depois, aos 15 anos, 

partiu para Macau com o 

tio, tirou um curso de Fórmula Renault 2.0 e estreou-se 

no Campeonato Asiático, já que em Angola não existiam 

competições. «A primeira vez ao volante foi uma expe-

riência que mudou a minha vida. Soube logo que queria ser 

piloto. Desde então, luto por isso todos os dias», recorda 

Luís. E essa luta começou a dar bons resultados logo em 

2009, consagrando-se vice-campeão da Fórmula Renault 

the track that lies in front of him. The roaring intensifies as 

the countdown lights up. Then it’s as if his heart stops be-

fore starting up at full speed. And he understands speed. It 

is in his blood. His goal? It’s Formula 1.

At 24 Luís Sá Silva is the first Angolan in international 

motor racing competitions. Born in Benguela, he fell for the 

sport when he drove a rental go-kart for the first time, but 

the speed bug has long been part of his family. He grew up 

hearing stories of races his 

father, Jorge Sá Silva, com-

peted in, while making the 

Luanda Race Track his sec-

ond home. Then, at the age 

of 15, he left for Macau with 

his uncle, took a course in 

Formula Renault 2.0 and 

made his debut in the Asian Championship, as there are 

no races in Angola. «The first time at the wheel was an 

experience that changed my life. I knew straight away 

that I wanted to be a driver. Ever since then I have been 

fighting for this every day,» Luís recalls. And this fight 

started to produce results immediately in 2009, when he  

2.0 Asiática pela equipa Asia Racing Team. «Não podia ter 

sido mais fascinante!», diz o piloto. O encanto das corridas 

invadiu Luís Sá Silva e nem os momentos menos agradá-

veis o fizeram perder o ânimo que o leva em direcção ao 

seu sonho de entrar no circuito da Fórmula 1. Exemplo dis-

so foi a conquista do segundo lugar do pódio na Fórmula 

Abarth Ásia de 2011, um ano após ter sofrido uma grave 

lesão que o levou a abando-

nar a competição na Fórmu-

la 3 Euro Series. Nas últimas 

épocas, o profissional an-

golano integrou a formação 

da Carlin, competindo na 

GP3 e na GP3 Series, vendo 

as pistas de Fórmula 1 cada 

vez mais perto. Destacando 

os pilotos Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen e o campeão 

mundial, Lewis Hamilton, como exemplos a seguir, Luís Sá 

Silva elege o Circuito Internacional de Shangai como pista 

favorita. «Shangai tem um significado especial. Foi lá que 

obtive a minha primeira pole position, o meu primeiro pó-

dio e a minha primeira vitória», revela. 

became runner-up of the Asian Championship for the Asia  

Racing Team. «I couldn’t have been more excited!», the 

driver says. A fascination for racing invaded Luís Sá Silva 

and not even the less pleasant moments could make him 

lose the enthusiasm that leads him towards his dream of 

entering the Formula 1 circuit. An example of this was a 

second place on the podium at the 2011 Formula Abarth 

Asia, one year after have 

being badly injured and 

forced to leave the Formula 

3 Euro Series competition. In 

recent seasons, the Angolan 

professional has been Carlin 

trained and competed in 

the GP3 and the GP3 Series, 

with Formula 1 tracks com-

ing closer and closer. Highlighting drivers Mika Häkkinen, 

Kimi Räikkönen and world champion Lewis Hamilton as 

examples to follow, Luís Sá Silva names the Shanghai In-

ternational Circuit as his favourite track. «Shanghai has a 

special meaning. It was there that I had my first pole posi-

tion, my first podium and my first victory,» he reveals.



106 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 107 

Ciente da dedicação e profissionalismo que a carreira de 

piloto exige, Luís Sá Silva entrega-se a um intenso treino 

físico e até mental. Começa pelos treinos no ginásio, duas 

vezes por dia, cinco vezes por semana. Depois, passa para 

o treino no simulador, que o ajuda a conhecer as pistas. 

Mas é o apoio de Nuno Pinto, o seu driver coach, que o 

ajuda a manter o foco, dentro e fora do asfalto. «O driver 

coach ajuda-me a manter a concentração, os bons níveis 

de confiança e a definir a es-

tratégia de corrida. Durante 

as provas, ele ajuda não só 

na parte da condução mas 

também na interpretação da 

telemetria (dados do carro 

que permitem à equipa me-

lhorar a performance do pi-

loto)», esclarece o angolano. 

Caracterizando-se como «muito focado e concentra-

do», Luís Sá Silva não descura o seu sonho. «Se não formos 

determinados e responsáveis, não conseguimos atingir as 

nossas metas», esclarece. Nesta época de 2015, a platafor-

ma de lançamento para a Fórmula 1 vai passar pela GP2 ou 

pela World Series da Renault 3.5, já com uma das ambições 

Aware of the dedication and professionalism that a ca-

reer as a driver requires, Luís Sá Silva devotes himself to 

intense physical and also mental training. He begins with 

gym training, twice a day, five times a week. Then, there 

is simulator training, which helps him to know the tracks. 

But it is Nuno Pinto’s support, his driver coach, which helps 

him to remain focused, on and off the track. «The driver 

coach helps me to keep up my concentration, good con-

fidence levels and to define 

race strategy. During the 

races, he helps me not only 

in terms of driving, but also 

in interpreting the telem-

etry (data from the car that 

allows the team to improve 

the driver’s performance)», 

the Angolan explains.

Describing himself as «very focused and concentrat-

ed», Luís Sá Silva does not neglect his dream. «If you are 

not determined and responsible, you cannot achieve your 

goals», he explains. In this 2015 season, the launch pad 

to Formula 1 will include the GP2 or the Renault 3.5 World  

Series, and with one of Luís’ ambitions already achieved: to 

de Luís quase alcançada: competir com a licença ango-

lana, uma vez que até aqui tem disputado as provas com  

a carteira de Macau. Com a admissão da Federação  

Angolana dos Desportos Motorizados (FADEM) como 

membro da Federação Internacional de Automóvel (FIA), o 

piloto vai finalmente poder exibir, sem restrição, a bandei-

ra angolana sempre que subir ao pódio. 

Antes de mostrarmos a bandeira xadrez a Luís Sá Silva, 

repassamos o seu conselho para os pilotos mais jovens: 

persistência. «Lutem, não desistam ao primeiro contra-

tempo. Não é um percurso fácil mas sejam persistentes e 

acreditem em vocês mesmos», aconselha o piloto – daqui 

a uns tempos – de Fórmula 1. 

compete with an Angolan license, seeing as up until now 

he has competed in races with a Macau licence. With the 

admission of the Angolan Motor Sport Federation (FADEM) 

as a member of the International Automobile Federation 

(FIA), the driver will finally be able to wave, without restric-

tion, the Angolan flag whenever he is on the podium.

Before we wave the chequered flag on Luís Sá Silva, we 

pass on his advice for younger drivers: persistence. «Fight, 

don’t give up at the first hurdle. It isn’t an easy path, but 

stick with it and believe in yourself,» the ‘soon-to-be’  

Formula 1 driver advises. 

A época de 2015 poderá ser a rampa 
de lançamento para as metas da 

Fórmula 1. \\ The 2015 season may 
be the launch pad to Formula 1 

aspirations. 



GORONGOSA Harmoniosamente Selvagem
Harmoniously Wild

TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 5, 6, 14©PARQUE NACIONAL DA GORONGOSA; 2, 3, 4 ©GIRASSOL GORONGOSA LODGE & SAFARI; 
7, 9 ©SÉRGIO VEIGA; 8, 10, 11, 12, 13 ©RICARDO FRANCO

INSPIRING PLACES



Poucas imagens se cravam na nossa memória com tan-

to afinco como aquelas que quase nos param o coração. 

Este é talvez o principal segredo do Parque Nacional da  

Gorongosa, situado no coração de Moçambique. Talvez 

sem o saber. Pois uma vez que se pisa a área da reserva 

percebe-se que a visão que temos da Natureza muda ra-

dicalmente. Não é só do ar fresco matinal, que vai aumen-

tando de temperatura, e do cheiro a vida que se vai inten-

sificando ao longo do dia. Nem tampouco se resume ape-

nas ao som constante de um mundo animal ordenado em 

movimento. Não se trata apenas do rugir do sol, que enche 

de sons o solo, ora poeirento, ora repleto de vegetação. 

Mas de toda uma simbiose perfeita entre seres humanos 

e animais selvagens de mil e uma espécies. E, talvez por 

isso, as fotografias, por mais belas que sejam, nunca serão  

Few images engrave themselves on our memory with 

such vividness as those that almost bring our heart to a still 

stand. This may well be the main secret of the Gorongosa 

National Park, located in the heart of Mozambique. And, 

probably unknowingly. Because, as soon as you step foot 

in the reserve, you realise that the vision you have of 

nature changes radically. Not only because of the fresh 

morning air, rising in temperature, and of the scent of life 

that intensifies as the day passes. Nor is it just about the 

constant sound of an ordered animal world in movement. 

It isn’t just the roar of the sun, which fills the ground with 

sounds, be it dusty, or rich with vegetation. But rather an 

entire perfect symbiosis between human beings and wild 

animals of a thousand and one species. And, perhaps for 

this reason, no matter how beautiful the photographs, they 

suficientemente capazes de reproduzir com exactidão 

o que quer que seja. Muito menos a beleza feroz que a  

Gorongosa grita a cada segundo.

Mas este Parque Nacional é também um milagre e não 

pelos melhores motivos. A insegurança sentida no início 

dos confrontos, que conduziram à guerra civil, foi respon-

sável pelo encerramento do parque em 1983. Nos anos que 

se seguiram a Gorongosa passou a ser um dos palcos de 

batalha entre as forças oponentes. Foi assim que não só 

desapareceram as construções existentes, como também 

will never be truly able to fully reproduce whatever they 

contain. And much less the raging beauty that Gorongosa 

cries out with every second.

But this National Park is also a miracle and not for the 

best reasons. The insecurity felt at the start of the clashes, 

which led to civil war, led to the park’s closure in 1983. In 

the following years, Gorongosa became one of the bat-

tlegrounds for the opposing forces. This in turn led to the 

destruction of the existing buildings, as well as the eradi-

cation of many animals, either because the fighting sides 
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se dizimaram muitos animais, ou para que os beligerantes 

se pudessem alimentar, ou para que se pudesse fazer di-

nheiro com a venda do marfim, retirado dos elefantes. Mui-

tos outros apanhados pelos confrontos eram mortos ou fe-

ridos e os restantes foram desaparecendo, porque a cadeia 

alimentar estava seriamente comprometida.

Depois da guerra civil terminar, em 1992, a caça furtiva 

passou a dominar o parque, pondo em risco a sobrevivência 

das poucas espécies de grande porte que ainda restavam.

needed to eat, or so that they could make money by sell-

ing ivory, taken from elephants. Many others were caught 

in the conflicts and killed or injured, while the rest disap-

peared due to the seriously compromised food chain. 

After the end of the civil war, in 1992, poaching took over 

the park, putting at risk the survival of the few large animal 

species that still remained.

Fortunately, the park is managing to bring back the 

wealth of wildlife enjoyed in former times. Zebras,  

lions, elephants, hippos, sable antelopes, impalas, kudos, 

Felizmente, o parque está a conseguir reunir a riqueza 

da fauna bravia de outrora. Zebras, leões, elefantes, hipo-

pótamos, papa-palas, impalas, cudos, bois-cavalos, entre 

outras espécies, podem, hoje, ser vistos pelos turistas que 

visitam o parque, aberto todo o ano.

Em 2004, uma parceria público-privada, celebrada entre 

o Governo de Moçambique e o Projecto de Restauração da 

Gorongosa, uma organização dos EUA sem fins lucrativos, 

concertaram um plano de trabalho conjunto para devolver 

wildebeest, among other species, can now be seen by 

tourists visiting the park, which is open all year through.

In 2004, a public-private partnership, celebrated be-

tween the Mozambican government and the Gorongosa 

Restoration Project, a US non profit organisation, agreed on 

a joint work plan to restore the park with infrastructures, as 

well as reinstate the flora and fauna.

Accommodation within the park won’t be a problem. 

One option could be the Girassol Gorongosa Lodge &  



as infra-estruturas ao parque, assim como restaurar a fau-

na e a flora. 

A hospedagem no interior do parque não será um pro-

blema. Uma das escolhas poderá ser o Girassol Gorongosa 

Lodge & Safari. Cientes das características únicas do pul-

mão africano, o resort compromete-se, perante os hóspe-

des e a Natureza envolvente, a preservar a integridade eco-

lógica e as comunidades locais sem que tenha de abdicar 

de qualquer tipo de conforto. O lodge tem ainda à escolha 

várias actividades extra que o ajudarão a conhecer, na to-

talidade, o belo parque.

Safari. Aware of the unique characteristics of Africa’s lungs, 

the resort makes a commitment, to its guests and to the 

natural surroundings, to preserve ecological integrity and 

the local communities without having to go without any 

kind of comfort. The lodge also offers a choice of extra ac-

tivities, which will help you get to know the stunning park 

in its entirety.
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GRAND HOTEL 
TREMEZZO

Um Século de Charme 
A Century of Charm

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GRAND HOTEL TREMEZZO, LAKE COMO

INSPIRING PLACES



Estamos em Julho de 1910, mês de dias quentes e noites 

que convidam a magníficos banquetes e bailes que se es-

tendem pela madrugada. Nas margens do Lago de Como, 

o recém-inaugurado Grand Hotel Tremezzo acolhe com 

opulência as elites europeias, que se deixam fascinar pela 

localização exclusiva e pela surpreendente beleza deste 

palácio em Tremezzo. 

Nascido da paixão de Enea Gandola e da sua esposa 

Maria Orsolini por coisas e locais particularmente belos, 

It’s July, 1910, a month of warm days and nights condu-

cive to magnificent banquets and balls that stretch right on 

into dawn. On the banks of Lake Como, the recently opened 

Grand Hotel Tremezzo opulently welcomes Europe’s elite, 

who are left fascinated by the exclusive location and by the 

astounding beauty of this palace in Tremezzo.

The materialisation of the passion of Enea Gandola and 

his wife Maria Orsolini for particularly beautiful things 

and places, the hotel soon made its mark as a stylish and 

rapidamente o hotel se afirma como um refúgio de classe 

e sofisticação entre os mais exigentes viajantes oriundos 

de Inglaterra, Alemanha, França, Áustria, Bélgica, Suíça e 

mesmo da Rússia czarista.

Um dos mais antigos e luxuosos hotéis de cinco estrelas 

no Lago de Como, o cente-

nário Grand Hotel Tremezzo 

mantém o charme original 

que cativou os visitantes em 

1910, recebendo até hoje os 

seus convidados num am-

biente soberbo, caracterís-

tico da Europa do início do 

século XX. Directamente 

virado para o lago e para  

Bellagio, cidade conhecida 

como «a pérola do Lago de 

Como», é o local ideal para desfrutar de alguns dias de 

descanso num dos mais cobiçados destinos do mundo, ao 

melhor estilo dolce far niente italiano. 

Decorados em tons pastel ao estilo Art Nouveau e enri-

quecidos com tecidos sumptuosos, mobiliário de época e 

sophisticated refuge for the most discerning of travellers 

from England, Germany, France, Austria, Belgium, Switzer-

land and even tsarist Russia.

One of the oldest and most luxurious five-star hotels 

on Lake Como, the century-old Grand Hotel Tremezzo re-

tains the original charm that 

enthralled visitors in 1910, 

and right up to this day wel-

comes its guests in a superb 

setting, characteristic of  

Europe at the start of the 20th 

century. Directly facing the 

lake and towards Bellagio, 

the city known as «the pearl 

of Lake Como», it is the ideal 

place to enjoy a few days 

of rest in one of the world’s 

most desirable destinations, in the best Italian dolce  

far niente style.

Decorated in pastel shades and to the Art Nouveau style, 

and embellished with sumptuous fabrics, period furni-

ture and works of art, the most striking feature of the 80 

Quando decidirem explorar as 
redondezas, os hóspedes têm à sua 
disposição uma tradicional lancha 
veneziana. \\ When they decide to 

explore the surroundings, guests 
have a traditional Venetian launch at 

their disposal.
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obras de arte, os 80 quartos e 12 suítes têm a sua caracte-

rística mais marcante na beleza natural que atravessa as 

centenas de janelas espalhadas pelo hotel, brindando os 

hóspedes com vistas deslumbrantes de Bellagio, do lago e 

dos jardins floridos que rodeiam a propriedade. 

Além de três piscinas – nos jardins, no spa e no lago –, 

o hotel coloca ao dispor dos seus convidados diversas  

opções de entretenimento, nomeadamente um campo de 

ténis, ginásio e o T Spa, que combina excelentes tratamen-

tos ESPA com o poder rejuvenescedor da beleza do Lago 

de Como. Cinco restauran-

tes e snack bars, conduzidos 

pelo chef Gualtiero Marchesi, 

tiram partido da riquíssima 

gastronomia italiana para 

criar momentos inolvidáveis. 

No La Terraza, os melhores 

sabores da cozinha italiana 

são servidos com vista sobre 

o lago; no L’Escale Fondue & Wine Bar refeições informais 

de fondue são acompanhadas pelos melhores vinhos e, 

para um cocktail ao pôr-do-sol, o romântico T Bar é a es-

colha ideal. O T Pizza é perfeito para almoços no coração do 

parque e, para os convidados que não abdicam de nenhum 

raio de sol, o T Beach é a melhor opção.

Quando decidirem explorar as redondezas, seja num 

exclusivo passeio pelo lago ou rumo a Bellagio, que está 

a apenas cinco minutos de barco do hotel, os hóspedes 

rooms and 12 suites is the natural beauty passing through 

the hundreds of windows dotted around the hotel, treating 

guests to stunning views of Bellagio, of the lake and of the 

floral gardens surrounding the property.

In addition to three swimming pools – in the gardens, 

in the spa and in the lake –, the hotel places many enter-

tainment options at its guests’ disposal, and in particular a 

tennis court, gym, and the T Spa, which combines excel-

lent ESPA treatments with the rejuvenating power of the 

beauty of Lake Como. Five restaurants and snack bars, un-

der the guiding hand of chef 

Gualtiero Marchesi, make the 

most of Italy’s rich gastrono-

my to create unforgettable 

moments. At La Terraza, the 

finest flavours of Italian cui-

sine are served with a view 

of the lake; at L’Escale Fon-

due & Wine Bar, informal 

fondue meals are accompanied by the finest wines and, 

for a sunset cocktail, the romantic T Bar is the ideal choice. 

The T Pizza is perfect for lunches in the heart of the park 

and, for guests that can’t go without a single ray of sun-

shine, the T Beach is the best option.

When they decide to explore the surroundings, be it on 

an exclusive trip around the lake or to Bellagio, which is 

only a five-minute boat ride from the hotel, guests have a 

Tremezzo tem no idílico Grand Hotel 
Tremezzo uma das suas jóias mais 
preciosas. \\ Tremezzo has one of 

its most precious jewels in the idyllic 
Grand Hotel Tremezzo.
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têm à sua disposição uma tradicional lancha veneziana, 

completamente restaurada para celebrar, em 2010, os cem 

anos do hotel. 

Descrita por Greta Garbo no filme Grand Hotel, de 1932, 

como «um local feliz e solarengo», Tremezzo tem no idílico 

Grand Hotel Tremezzo uma das suas jóias mais preciosas, 

um palácio de elegância e exclusividade com uma locali-

zação única num dos mais cosmopolitas destinos turísti-

cos europeus. 

traditional Venetian launch at their disposal, fully restored 

to celebrate, in 2010, the hotel’s centenary.

Described by Greta Garbo in the 1932 film Grand Hotel 

as «that happy, sunny place», Tremezzo has one of its 

most precious jewels in the idyllic Grand Hotel Tremezzo, 

a palace of elegance and exclusivity, with a unique loca-

tion in one of the most cosmopolitan tourist destinations 

in Europe.
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Barriguinha Perigosa
Dangerous Belly

PUB

HEALTH  WELLNESS

A gordura não é toda igual. Ter excesso de peso é mau, a 

obesidade é pior, mas a distribuição de gordura no nosso 

corpo não apresenta iguais malefícios. Ter gordura loca-

lizada nas ancas e nas coxas não é tão mau para a saúde 

como ter uma «bela» e saliente barriga.

A gordura abdominal é perigosa para a saúde, porque 

leva à produção e desequilíbrio de hormonas e enzimas 

que promovem o aparecimento das chamadas doenças 

cardiovasculares. Quem tem uma barriga grande corre 

mais risco de ter colesterol elevado e tensão arterial alta, 

bem como sofrer acidentes vasculares cerebrais (AVC) e 

desenvolver diabetes tipo II.

A barriga é muito mais do que um assunto de beleza, é 

um verdadeiro problema de saúde.

A importância da barriga como um indicador de doen-

ças crónicas degenerativas já foi comprovada por um es-

tudo publicado na revista Circulation. Esta foi a primeira 

pesquisa deste tipo à escala internacional para avaliar a 

frequência da obesidade abdominal associada ao risco 

de sofrer doenças cardiovasculares e diabetes, e concluiu 

que um perímetro de cintura grande está estreitamente 

relacionado com esse risco, independentemente de outros 

indicadores clínicos, como o peso e a idade.

All fat is not equal. Being overweight is bad; obesity is 

worse, but the distribution of fat in our body does not pre-

sent equal evils. Having fat localised on the hips and on the 

thighs is not as bad for you health as having a «beautiful» 

and prominent belly.

Abdominal fat is dangerous for your health because it 

leads to the production and imbalance of hormones and 

enzymes that promote the appearance of so-called car-

diovascular diseases. Anyone with a large tummy runs 

more risk of having high cholesterol levels and high blood 

pressure, as well as of having a stroke and developing type 

II diabetes.

The belly is much more than a matter of beauty; it is a 

real health problem. The importance of the belly as an in-

dicator of chronic degenerative diseases has already been 

proved in a study published in Circulation magazine. This 

was the first research of this kind on an international scale 

to assess the frequency of abdominal obesity associated 

with the risk of suffering cardiovascular diseases and dia-

betes, and concluded that a large waistline is closely con-

nected to this risk, independent of other clinical indicators, 

such as weight and age.

SÓ MENOS 9 CENTÍMETROS…

A balança e o Índice de Massa Corporal (IMC) já não che-

gam para lançar o alerta de excesso de peso. Uma pessoa 

com um IMC considerado regular para o seu peso e altura 

pode ter um perímetro abdominal aumentado e que a co-

loque na zona de perigo. Assim sendo, o grande destaque 

deve ser começado a dar à fita métrica, que deveria passar 

a ser usada pelos médicos tão naturalmente como o este-

toscópio, apesar de ainda muitos especialistas de medici-

na não se preocuparem com esse factor.

Nos homens, uma medida de 94 cm de cintura já sig-

nifica um perímetro aumentado, enquanto 102 cm repre-

sentam um perímetro significativamente aumentado e já 

motivo de preocupação real. 

Para as mulheres estas medidas situam-se nos 80 e 88 

centímetros, respectivamente.

Uma diminuição de 9 centímetros no perímetro ab-

dominal equivale à diminuição de 30% da gordura intra-

-abdominal. Por isso, está perfeitamente ao nosso alcance 

começar hoje mesmo a tratar de diminuir o nosso risco de 

sofrer doenças cardiovasculares.

JUST 9 CENTIMETRES LESS…

The scales and the Body Mass Index (BMI) are no longer 

enough to set off excess weight warning bells. A person 

with what is considered a normal BMI for their weight 

and height can have a larger waistline, which places them 

within the danger zone. Therefore, the spotlight should 

start being focused on the measuring tape, which should 

start being used by doctors as naturally as the stetho-

scope, despite many medical specialists still not being 

concerned by this factor.

In men, a waist measurement of 94 cm is already a larg-

er waistline, while 102 cm represents a significantly large 

waistline and is already cause for real concern.

For women these measurements are around the 80 and 

88 centimetre mark, respectively. A reduction of 9 centi-

metres in the waistline is equivalent to a reduction of 30% 

of intra-abdominal fat. As such, it is perfectly within our 

reach to start right away to deal with reducing our risk of 

suffering from cardiovascular diseases.
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Contactos \\ Contacts:  
+351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

ELIMINAR GORDURA

Somos realmente o que comemos, mas nem sempre um 

bom regime de emagrecimento chega para retirar a teimo-

sa barriga. A gordura abdominal é extremamente resisten-

te e depois de instalada não é fácil livrarmo-nos dela. O que 

muitas vezes acontece é conseguirmos perder peso, mas a 

barriga mantém-se.

Uma pessoa, sem problemas clínicos ou psicológicos 

associados, que aumenta de peso é porque ou se alimenta 

mal, ou se alimenta demasiado, ou as duas coisas juntas. 

Mas isso é apenas o ponto de partida, porque depois de 

termos os depósitos de gordura alojados no ventre, perder 

essa perigosa adiposidade é mais difícil. Uma das preocu-

pações e prioridades deve ser, então, solucionar o proble-

ma da gordura localizada resistente (como é normalmente 

toda a gordura que se encontra localizada) situada nesta 

zona de elevado risco: o abdómen. 

A reeducação alimentar promove uma perda gradual e 

consistente de peso, em todo o corpo, até se atingirem os 

níveis ditos ideais, e que obviamente variam de pessoa 

para pessoa. No entanto, a gordura abdominal é das últi-

mas gorduras localizadas a ser perdida, sendo que normal-

mente o organismo começa por recorrer a outras reservas 

corporais, como os braços e pernas. Para haver efeitos mais 

rápidos, é necessário associar à reeducação alimentar um 

treino cardiovascular forte e continuado, o que geralmente 

se confronta com as inevitáveis faltas de tempo e, muitas 

vezes, de propensão para fazer exercício físico. 

As técnicas de estimulação passiva resultam, mas tam-

bém os seus resultados não são imediatos. São excelentes 

para a tonicidade muscular, para a redefinição do contor-

no corporal, para quem pretende manter a boa forma, dar 

seguimento a outros programas, ou tem pouca gordura 

localizada. Faltava, portanto, algo que pudesse solucionar 

rápida e eficazmente este problema.

GETTING RID OF FAT

We really are what we eat, but a good slimming plan isn’t 

always enough for getting rid of the stubborn tummy. Ab-

dominal fat is extremely resistant and once in place it is 

hard to free yourself of it. Often what happens is that you 

manage to lose weight but your tummy stays put.

A person, without associated clinical or psychological 

problems, who puts on weight, does so, either because 

they are eating badly, or they are eating too much, or both 

things at the same time. But this is only the starting point, 

because once we have the fat deposits housed in our 

stomachs, getting rid of this dangerous adiposity is more 

difficult. One of the concerns and priorities should then be 

solving the problem of resistant localised fat (as is normal-

ly the case of all fat that is localised) situated in this high 

risk area: the abdomen.

Food re-education promotes gradual and consistent loss 

of weight, throughout the body, until so-called ideal levels 

are reached, which obviously vary from person to person. 

Nevertheless, abdominal fat is one of the last localised 

fats to be lost, with the body normally starting to resort to 

other body reserves, such as the arms and the legs. To en-

sure quicker results, you should combine food re-educa-

tion with powerful and continued cardiovascular exercise, 

which generally clashes with the inevitable lack of time 

and, often, the lack of interest in physical exercise.

Passive stimulation techniques work, but their results 

are also not immediate. They are excellent for muscle ton-

ing, for redefining the body’s contours, for anyone who 

wants to stay in good shape, to follow up on other pro-

grammes, or who has little localised fat. Something was 

therefore missing that could quickly and effectively solve 

this problem.

ATACAR A BARRIGA

O Método Liposhaper dá resposta à necessidade de eli-

minar eficaz e rapidamente a gordura localizada resistente. 

Esta tecnologia israelita, só disponível na Clínica do Tem-

po, permite obter resultados como os de uma lipoaspira-

ção, mas sem cirurgia, sem dor, sem anestesia e sem ne-

cessidade de tempo de recuperação. A gordura localizada 

é «atacada» por ultra-sons convergentes de frequências 

muito precisas que provocam uma permeabilidade na 

membrana da célula gorda, o adipócito, o que torna possí-

vel o esvaziamento do conteúdo de gordura destas células. 

A gordura que se liberta é metabolizada, usada como ener-

gia e eliminada através das funções normais do nosso or-

ganismo, sem haver aumento dos níveis de colesterol.

Após o tratamento, é possível fazer toda a vida normal, 

apenas seguindo o plano alimentar recomendado, um 

passo muito importante para o sucesso do tratamento, 

para ajudar a manter a eliminação eficaz da gordura que 

é libertada. 

Os resultados são até menos dez centímetros de volume 

com uma única sessão, o que permite rapidamente dimi-

nuir o risco cardiovascular que um perímetro abdominal 

aumentado representa. Para casos em que há um volume 

muito grande de gordura localizada existe o Liposhaper 

REV, baseado na tecnologia Laser.

Com a reeducação alimentar correcta e um tratamento 

eficaz da gordura abdominal, estão criadas as condições 

para caminhar em direcção a uma nova vida, mais sau-

dável e equilibrada. Depois, está nas suas mãos manter os 

bons resultados, sendo que a nossa própria auto-estima 

melhorada nos vai impulsionar a querer manter a nossa 

nova vida.

ATTACKING THE BELLY

The Liposhaper Method responds to the need to ef-

fectively and quickly remove resistant localised fat. 

This Israeli technology, only available at the Clínica do 

Tempo, allows the achievement of results like those of  

liposuction. The localised fat is «attacked» by converging 

ultrasounds of very precise frequencies that provoke per-

meability in the membrane of the fat cell, the adipocyte, 

which allows the fat content of these cells to be emptied. 

The fat that is freed is metabolised, used as energy and 

removed via the normal functions of our body, without 

raising cholesterol levels.

After the treatment you can continue your life as nor-

mal, but while following a recommended food plan, a very 

important step for the treatment’s success, to help main-

tain the effective removal of the fat that is freed.

The results are at least ten centimetres of volume with a 

single session, which allows the quick reduction of the car-

diovascular risk represented by a large waistline. For cases 

in which there is very large volume of localised fat, there is 

the Liposhaper REV, based on laser technology.

With the correct food re-education and an effective 

abdominal fat treatment, the conditions are created to 

embark on a new, healthier and balanced life. Then, it is 

in your hands to keep up the good results, while your im-

proved self esteem will encourage you to want to maintain 

your new life.          
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Lusounu Traz a Marca para Angola
Lusounu Brings the Brand to Angola

LUXURY  STYLE

FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 - ANSELMO ALMEIDA, MARIA JOÃO MARQUES, CECÍLIA MONTEIRO E IVO CRUZ MARQUES, 2 - DAVID MARIA E ESPOSA, 3 - SANDRA FILIPE E WALTER 
MANAIA, 4 - MÁRCIA SILVA, TOMÁSIA SANTOS E MARGARIDA SOUSA, 5 - LINO ESTRELA E YARA ISMAEL

DAVIDOFF

A Lusounu, empresa de excelência no negócio de far-

damento, material gráfico e brindes, presente no mercado 

angolano há 19 anos, investe agora em mais produtos de 

qualidade, recebendo a marca exclusiva Davidoff, em es-

treia nacional. Através da visita a uma boutique em per-

manência no Centro de Convenções de Talatona (CCTA), 

no edifício Marimba, em Luanda Sul, os clientes parti-

culares poderão adquirir os mais prestigiados artigos da 

marca reconhecida internacionalmente. Para marcar o in-

gresso da Davidoff no quotidiano dos angolanos, a equipa 

da Lusounu organizou um elegante e requintado evento 

que, para além dos trabalhadores e clientes, contou com a 

presença das mais ilustres figuras da sociedade angolana.  

Num ambiente descontraído, os convidados tiveram a 

Lusounu, successful company in the supply of uniforms, 

graphic material and gifts, and present on the Angolan 

market for 19 years, is now investing in more quality prod-

ucts, and welcoming the exclusive brand Davidoff, which 

thus makes its first appearance in Angola. By visiting a 

permanent boutique in the Talatona Conventions Centre 

(CCTA), in the Marimba building, in Luanda Sul, private 

customers will be able to purchase the most prestigious 

items from the internationally renowned brand. To mark 

Davidoff’s arrival in the everyday lives of Angolans, the 

team at Lusounu organised an elegant and refined event, 

which, in addition to employees and customers, was at-

tended by the most illustrious figures in Angolan society. 

In a relaxed setting, guests had the opportunity to get to 

oportunidade de conhecer todas as particularidades que 

garantem a sofisticação da marca Davidoff. Com esta es-

treia, a Lusounu voltou a carimbar o seu selo de compe-

tência no mercado, dando aos clientes apaixonados pela 

excelência e pelos pequenos prazeres da vida a garantia de 

material de qualidade, serviço de excelência e charme na 

apresentação das suas novas apostas

know every feature that ensures the sophistication of 

the Davidoff brand. With this debut, Lusounu has once 

again stamped its seal of competence in the market, giv-

ing customers with a passion for excellence and the little  

pleasures in life the guarantee of quality material, ex-

cellent service and charm in the presentation of its  

latest ventures.



BODY SPIRIT SPA 
Acarinhar o Corpo e a Mente

Cherishing Body and Mind
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

HEALTH  WELLNESS



Há muitos anos que a experiência e a dedicação de Zélia 

Rodrigues tem cativado os angolanos que procuram por 

agradáveis momentos de relaxamento e por sofisticados 

tratamentos estéticos. Especializada na gestão dos espa-

ços Health Club por onde passou, responsabilizando-se 

pela montagem, viabilidade e acolhimento de clientes,  

Zélia Rodrigues idealizou um espaço próprio que respei-

tasse a filosofia sanus per aqua aplicada à essência de um 

Spa. Chama-se Body Spirit Spa e incorpora toda a exigên-

cia da personalidade de Zélia na qualidade dos serviços 

que oferece. E variedade de serviços é o que não falta: mas-

sagens relaxantes, terapêuticas, localizadas, drenagem 

For many years the experience and dedication of Zélia 

Rodrigues have captivated Angolans looking for pleasant 

moments of relaxation and for sophisticated aesthetic 

treatments. Specialised in managing the Health Club  

spaces in which she has worked, taking responsibility for 

setting them up, their viability and for welcoming cus-

tomers, Zélia Rodrigues has designed her own space that 

respects the sanus per aqua philosophy applied to the  

essence of a spa. Its name is Body Spirit Spa and it embod-

ies the entire exactitude of Zélia’s personality in the qual-

ity of services offered. And service variety is the last thing 

that’s missing: relaxing, therapeutic or localised massages, 

linfática, reflexologia, tratamentos de rosto, antienvelhe-

cimento, nutrição e tratamentos pré ou pós-operatório ou 

parto. Mas a lista continua por entre banhos turcos, sau-

nas, manicure ou pedicure, peelings de diamante, botox ou 

até a terapia de radiofrequência e pulsos magnéticos que 

a pioneira tecnologia da Venus Legacy introduziu na vida 

dos angolanos que querem dissolver as gorduras e a fla-

cidez. Atribuindo vital importância à segurança e à saúde 

dos clientes, os tratamentos existentes no Body Spirit Spa 

prometem dar nova vitalidade ao corpo e melhorada auto-

-estima ao espírito. «Queremos acarinhar as pessoas e pro-

porcionar-lhes transformações agradáveis», afirma Zélia.

lymphatic drainage, reflexology, facial treatments, anti-

ageing, nutrition and pre or post-operative treatments, or 

prepartum and postpartum treatments. But the list goes 

on, to include steam baths, saunas, manicure and pedi-

cure, diamond peel, botox or even the therapy of radiofre-

quency and pulsed magnetic fields, which the pioneering 

technology of Venus Legacy has introduced into the life of  

Angolans who want to dissolve fat and loose skin.  

Attributing vital importance to customer safety and health, 

the treatments offered by the Body Spirit Spa promise new 

vitality for the body and improved self-esteem for the 

mind. «We want to cherish people and provide them with 

pleasant transformations», says Zélia.

ZÉLIA RODRIGUES



NIKKI’S HOUSE
Sinta-se em Casa enquanto Janta Fora

Feel at Home when Dining Out

TEXTO TEXT MARIA CRUZ  \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY  MANUEL TEIXEIRA

SUPREME FLAVOURS
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Don’t be surprised if you have to ring the bell to be let 

in. Half hidden away, in the neighbourhood of Maianga, in 

Luanda, we guarantee: you’ll just love Nikki’s House. The 

door is opened! Be enthralled by the house. Appreciate 

the décor. Breathe in nature with the green presence of the 

plants. Enjoy the bar at the entrance, in a peaceful setting, 

surrounded by sofas and colourful cushions. Take a seat 

and make yourself comfortable!

Yet, behind all this beauty, there lies a sad story. The own-

er of the space, Madalena 

Hossi, once went on holiday 

with her family to Marbella, 

in Europe. There they went to 

the Nikki Beach. Her daugh-

ter, Ana, asked her mother if 

she ever opened a restaurant or bar one day to call it Nikki 

(the name Ana was known by). «Then, in the year after the 

trip, I lost Ana», Madalena tells us. This was the reason be-

hind the opening of this space. Today, this entire place is 

a tribute to her daughter. A place where you can feel love, 

dedication and peace of mind.

The house was closed for some time. After plucking up 

the courage, Madalena transformed the house, which was 

formerly the family’s residence for more than 12 years, into 

a special space. And she is certain about one thing: «if for 

any reason I give up this business, the most important 

thing is that the name remains. She will always be with me 

Não se admire se para entrar tiver de tocar à campainha. 

Meio escondido, no bairro da Maianga, em Luanda, garan-

timos: vai vibrar com o Nikki’s House. Abre-se a porta! En-

cante-se com a casa. Aprecie a decoração. Respire nature-

za com a verde presença das plantas. À entrada desfrute do 

bar, num ambiente pacífico, rodeado de sofás e almofadas 

coloridas. Sente-se e sinta-se confortável!

Contudo, por detrás de toda a beleza, esconde-se uma 

história triste. A dada altura a família Hossi foi de férias 

a Marbella, Europa. Lá fre-

quentaram o Nikki Bea-

ch. «A minha filha Ana, 

pediu-me que, se algum 

dia abrisse um restauran-

te ou bar, lhe chamásse-

mos de Nikki, o nome pelo qual a tratavamos. Então, no 

ano seguinte a essa viagem, perdi a Ana», conta-nos 

Madalena Hossi. Essa foi a razão que deu origem a este 

espaço. Hoje, este lugar é todo ele uma homenagem 

à filha. Um lugar onde se sente amor, dedicação e paz  

de espírito. 

A casa esteve fechada durante algum tempo. Depois de 

ganhar coragem, Madalena transformou a casa, que ou-

trora foi a residência da família por mais de 12 anos, num 

espaço especial. E tem uma certeza: «se por qualquer ra-

zão desistir deste negócio, o mais importante é que o nome 

fica. Estará sempre comigo ou com qualquer outra pessoa 

que possa vir a tomar conta do espaço», afirma Madalena. 

Ir ao detalhe na decoração foi sempre o objectivo da pro-

prietária, porque diz que, onde quer que a filha Ana esteja, 

ela gostaria de ver como está a casa. 

O espaço está bem organizado: desde a zona lateral es-

querda da casa até ao grande pátio, nas traseiras, no rés-

-do-chão encontram-se várias mesas que se distanciam 

umas das outras, não dando oportunidade ao barulho dos 

or with any other person that may come to take care of the 

space», reveals Madalena. Getting the details right in the 

decoration has always been the owner’s aim, because she 

says that wherever her daughter Ana may be, she would 

like to see how the house is.

The space is well organised: from the side area of the 

house on the left, to the large courtyard to the rear, on the 

ground floor, you’ll find a choice of tables set apart from 

Um espaço acolhedor e moderno 
na cidade de Luanda. \\ A cozy and 

modern space in Luanda city.
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A essência deste espaço distingue-
-se pela beleza que ele alberga. 
\\  The essence of this space is 

distinguished by the beauty it is 
home to. 

outros de incomodar as conversas, quer de um jantar ro-

mântico, de família, ou até de negócios. Se quiser conhe-

cer os cantos à casa, pode sempre subir as escadas, em 

direcção ao primeiro andar e usufruir da esplanada, ou até 

mesmo parar, na sala ao lado, que mais parece uma biblio-

teca, e usufruir de momentos de distracção, lendo um livro, 

folheando uma revista, tomando uma bebida, antes de a 

refeição ser servida.

No que toca ao lado gastronómico, pode contar com uma 

Fusion Cuisine, muito própria, criada pela proprietária. Terá 

à sua disposição uma lista com sete pratos de entradas, 

carne, peixe e sobremesas. O prato mais procurado é o bife 

à Nikki’s House, muito por causa do molho. Se optar pelo 

peixe, fique-se pelo Lombo de Garoupa com presunto ou as 

Gambas e, claro, se ainda houver espaço para uma sobre-

mesa pode sempre optar pelo Gelado de Gengibre. 

Entre as fantásticas cores, a frescura das plantas, a de-

coração pormenorizada, o saborear de uma refeição ou até 

a degustação da famosa caipirinha de frutos vermelhos, 

aprecie cada detalhe e usufrua do bom gosto, seja ele gas-

tronómico ou estético. 

each other, so that the noise of others won’t disturb con-

versations, whether during a romantic dinner, a family 

meal, or a business meal. If you want to visit the different 

parts of the house, you can always climb the stairs, to-

wards the first floor and enjoy the veranda, or even stop off 

at the lounge to the side, which looks more like a library, 

and enjoy some moments of distraction, reading a book, 

flicking through a magazine, having a drink, before your 

meal is served.

When it comes to the food, you can expect a very spe-

cial kind of fusion cuisine, created by the owner. You will 

be offered a list of seven starters, meat dishes, seafood 

dishes and desserts. The most popular dish is the Nikki’s 

House Style Steak, primarily because of the sauce. If you 

go for seafood, try the Grouper Steak with Cured Ham or 

the Prawns and, of course, if you still have room for a des-

sert, you could always sample the Ginger Ice Cream.   

Among the fantastic colours, the freshness of the plants, 

the detailed décor, savouring a meal or even supping on a 

famous red fruit caipirinha, appreciate every detail and en-

joy the good taste, whether gastronomic or aesthetic. 
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MODA LUANDA A Gentileza da Mulher e o Charme do Homem
Woman’s Gentleness and Man’s Charm
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A Baía de Luanda encheu-se de glamour para receber, 

a 27 e 28 de Fevereiro, a 18.ª edição da Moda Luanda. Com 

organização da agência STEP e seguindo o tema geral 

Around the World em simbolismo da internacionalização 

da moda angolana e dos seus intervenientes, o evento 

deste ano levou à passerelle, como já é habitual, as sofis-

ticadas colecções dos mais talentosos estilistas nacionais. 

Nadir Tati, Rose Palhares, Fiu Negro, Allex Kangala, A’Frock, 

RBS ou Me Sente de Avelino Nascimento foram alguns dos 

nomes aplaudidos nos desfiles. 

Com colecções inspiradas na gentileza da mulher afri-

cana e no charme do homem angolano, esta edição co-

memorativa dos 18 anos da Moda Luanda foi novamente 

uma plataforma de lançamento e afirmação de manequins  

e criadores. E Karina Barbosa, CEO da agência STEP,  

não tem dúvidas disso. «Somos, garantidamente e por 

The Bay of Luanda was bathed in glamour to welcome 

the 18th edition of the Moda Luanda fashion show on  

February 27 and 28. Organised by the STEP agency and 

according to the general theme Around the World, sym-

bolising the internationalisation of Angolan fashion and 

its players, the event this year, as we are now accustomed, 

brought the sophisticated collections of the nation’s most 

talented fashion designers to the catwalk. Nadir Tati, Rose 

Palhares, Fiu Negro, Allex Kangala, A’Frock, RBS or Me 

Sente de Avelino Nascimento were some of the names ap-

plauded during the shows.

With collections inspired by the gentleness of the  

African woman and by the charm of the Angolan man, 

this edition commemorating 18 years of Moda Luanda  

was once again a platform for launching and asserting 

models and designers. And Karina Barbosa, CEO of the 

mérito próprio, o mais antigo e o mais emblemático even-

to de moda em Angola. Durante estes anos temos servido 

como plataforma de lançamento, crescimento e afirmação 

de talentos», explica a antiga manequim, recordando os 

exemplos de Sharam Diniz e Maria Borges, agora top mo-

dels mundiais. 

Mas nem só de desfiles vive o Moda Luanda. Tal como 

nas edições anteriores, foram atribuídos prémios a  

profissionais que se destacaram nas áreas de Moda, Te-

levisão e Música. Na lista de vencedores deste ano, esco-

lhidos através de votação pública, encontram-se Marisa 

Gonçalves e João Silva, como Melhores Manequins, Almina 

Estevão, como Manequim Revelação, e Nadir Tati, como 

Criadora do Ano. Na categoria de Televisão, Marta Faial e 

Pedro Hossi foram distinguidos como Melhores Actores. 

Na Música, Bangão, Zona 5, C4 Pedro, Bruna Tatiana e  

Gabriel Tchiema foram os condecorados.

STEP agency, had no doubts about this. «We are, guar-

anteed and on our own merit, the oldest and most iconic 

fashion event in Angola. Throughout these years we have 

served as a platform for launching, fostering and asserting 

talent», the former model explains, recalling the examples 

of Sharam Diniz and Maria Borges, now world top models.

But Moda Luanda is much more than just fashion shows. 

As in previous editions, awards were given to professionals 

who have stood out in the fields of Fashion, Television and 

Music. This year’s winners list, voted by the public, included 

Marisa Gonçalves and João Silva, as Best Models, Almina 

Estevão, as Breakout Model, and Nadir Tati, as Designer of 

the Year. In the Television category, Marta Faial and Pedro 

Hossi were recognised as Best Actors. In the music section, 

winners included Bangão, Zona 5, C4 Pedro, Bruna Tatiana 

and Gabriel Tchiema.



Jóias, Perfeição e Requinte
Jewellery, Perfection and Refinement

LUXURY  STYLE

PUB

BY-AE

A jóia de sonho no espaço perfeito. O condomínio 

Real Park, em Talatona, ganhou brilho ao abrir portas ao 

showroom, um espaço com atendimento personalizado 

da By-AE. É considerada a marca de jóias, made in Angola, 

com uma unidade produtiva e criativa de excelência. 

The dream gem in the perfect space. The Real Park con-

dominium, in Talatona, has added sparkle thanks to the 

opening of a showroom, a space with personalised service 

from By-AE. It is known as a «made in Angola» jewellery 

brand, with an exceptional production and creative unit.
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Este espaço, da By-AE, surgiu em parceria com a concei-

tuada empresa Ouronor que, em todas as colecções, carim-

ba profissionalismo, qualidade e perfeição. Este showroom 

de atendimento personalizado e reservado assegura o 

compromisso da marca de jóias que se distingue pela qua-

lidade, exclusividade, espirito inovador e, sobretudo, «pela 

excelência no atendimento e aconselhamento ao cliente», 

dizem os responsáveis. 

As novas tendências e a necessidade dos clientes são 

premissas fundamentais da By-AE. Disponibiliza serviços 

criativos e exclusivos sempre ao gosto do cliente. A empre-

sa certifica-se também da escolha de materiais, acompa-

nhamento técnico, apoio pós-venda e das reparações de 

peças usadas. 

A By-AE complementa, ainda, a formação dos seus ou-

rives e artesãos nas instalações da empresa portuguesa 

para que aí possam aperfeiçoar a técnica que lhes permite 

criar as mais belas e exclusivas jóias made in Angola. 

By-AE’s outlet came about in partnership with renowned 

company Ouronor, which stamps professionalism, quality 

and perfection onto every collection. This showroom with 

personalised and on-appointment service ensures the 

jewellery brand’s commitment, which stands out for its 

quality, exclusiveness, innovative spirit and, above all else, 

according to its management, «for excellence in serving 

and advising customers».

The latest trends and customer requirements are funda-

mental premises of By-AE. It boasts creative and exclusive 

services to match customers’ every taste. The company 

also ensures the choice of materials, technical support, 

after-sales service and repairs on used pieces.

By-AE also complements the training of its goldsmiths 

and craftsmen at the facilities of the Portuguese company 

so that there they can perfect the technique that allows 

them to create the most beautiful and exclusive «made in 

Angola» jewellery.



Lançada pela primeira vez em 1968, a emblemática 

colecção Serpent Bohème tornou-se, ao longo das 

últimas décadas, numa das linhas mais icónicas da 

maison Boucheron. Desenhadas para mulheres que 

evoluem sem nunca perder a sua essência, também 

as peças Serpent Bohème foram continuamente 

reinventadas, tornando-se intemporais e atraves-

sando gerações, de mãe para filha. 

Mais feminina e assertiva que nunca, a mulher  

Serpent Bohème de hoje mantém o seu espírito 

boémio, adorando coordenar e misturar peças.

Launched for the first time in 1968, the emblem-

atic Serpent Bohème collection has become, over 

the decades, one of the most iconic ranges from 

the maison Boucheron. Designed for women who 

evolve but never lose their essence, the Serpent 

Bohème pieces have been continually reinvented 

too, becoming timeless and crossing generations, 

from mother to daughter.

More feminine and assertive than ever, today’s  

Serpent Bohème woman retains her bohemian spir-

it, and her love of coordinating and mixing pieces.

BOUCHERON

\\SIXTH SENSE

Esta Primavera-Verão, a colecção de calçado e acessórios 

de Luís Onofre convida a uma viagem Under the Bluest Sky 

on a Silky Road, rumo a inspiradoras paragens longínquas 

no Oriente.

Para uma estação com as sensações à flor da pele, o cria-

dor português dá primazia aos tons de azul, nude e pêssego, 

acompanhados de materiais que se dividem entre pele, cro-

co, cobra, cetins, camurças, vernizes e borracha metalizada. 

Dos saltos rasos aos saltos altos que enaltecem os tornoze-

los com pormenores em metal, pele recortada, fechos, ata-

cadores ou cristais Swarovski, a nova colecção mantém a 

elegância que já é assinatura inconfundível de Luís Onofre.  

This spring-summer, the footwear and accessories col-

lection from Luís Onofre invites you on a journey Under 

the Bluest Sky on a Silky Road, heading towards distant  

inspiring destinations in the East.

For a season with sensations running high, the Portuguese 

designer gives pride of place to shades of blue, nude and 

peach, accompanied by materials that include leather, 

crocodile skin, snake skin, satin, suede, varnishes and 

metallised rubber.

From flats to high heels that bring class to the ankles with 

detailing made of metal, cropped leather, zips, laces or 

Swarovski crystals, the new collection keeps up the ele-

gance that is already the unmistakable style of Luís Onofre.

LUÍS ONOFRE 
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LONGCHAMP

Naturalmente elegante e com uma cativante per-

sonalidade espontânea, Alexa Chung volta a ser a 

musa da Longchamp, representando a mulher dinâ-

mica e cosmopolita a que se destinam as colecções 

da marca francesa. 

Fotografada por Max Vadukul, além de Alexa Chung, 

a campanha dá destaque à Le Pliage Héritage, a gran-

de estrela da nova colecção da Longchamp. Com-

binando estilo contemporâneo com a tradição do 

artesanato, a nova it bag presta homenagem à len-

dária Le Pliage, dando as boas-vindas à Primavera 

em tons dinâmicos e ousados como azul eléctrico  

e coral. 

Naturally elegant and with a captivatingly sponta-

neous personality, Alexa Chung is once again the 

muse of Longchamp, representing the dynamic and 

cosmopolitan woman to whom the collections by 

the French brand are destined.

Photographed by Max Vadukul, in addition to Alexa 

Chung, the campaign shines the spotlight on Le  

Pliage Héritage, the shining star of the new collec-

tion from Longchamp. Combining contemporary 

style with the tradition of craftsmanship, the new 

‘it bag’ pays tribute to the legendary Le Pliage, wel-

coming the spring in dynamic and daring colours 

such as electric blue and coral. 

Apresentado pela Piaget em 1998, o relógio Altiplano tor-

nou-se num incontornável símbolo de requinte pelas suas 

linhas puras e mostrador discreto. Em 2015, o icónico mo-

delo surge pela primeira vez com bracelete em ouro polido, 

em seis interpretações refinadas ideais para os adeptos do 

estilo casual-chic. 

Elegante e urbana, a nova gama Altiplano, desenhada para 

homens e mulheres, inclui versões em ouro rosa e ouro 

branco, com dois diâmetros diferentes (caixa de 34 mm ou 

38 mm) e equipadas com bezel polido ou com diamantes.

Presented by Piaget in 1998, the Altiplano watch has be-

come an incontrovertible symbol of style for its pure lines 

and discreet dial. In 2015, the iconic model appears for the 

first time with a polished gold bracelet, in six stylish in-

terpretations, ideal for fans of casual-chic.

Elegant and urban, the new Altiplano range, designed for 

men and women, includes versions in rose gold and white 

gold, with two different diameters (34 mm or 38 mm 

case) and equipped with a polished bezel, or encrusted  

with diamonds.

PIAGET 

É do irresistível jogo de sedução amoroso que nasce a fra-

gância Kenzo Jeu D’Amour, que coloca em aromas sen-

suais a essência cativante da feminilidade.

Composto pelo duo perfumista Daphné Bugey e Christophe 

Raynaud, Kenzo Jeu D’Amour é uma fragrância floral gu-

losa, que combina a frescura da romã com notas de man-

darina vermelha, tuberosa e frésia, para cair na pele dei-

xando a voluptuosidade do sândalo e do almíscar a pulsar  

com sensualidade. 

Assinado por Karim Rashid, o recipiente ousado que guar-

da este aroma recorre a linhas sinuosas para dar continui-

dade à voluptuosidade da fragrância. 

From the irresistible game of amorous seduction comes 

the fragrance Kenzo Jeu D’Amour, which places the capti-

vating essence of femininity into sensual aromas.

Composed by perfumer duo Daphné Bugey and Christophe 

Raynaud, Kenzo Jeu D’Amour is a sweet floral fragrance, 

which combines the freshness of pomegranate with hints 

of red mandarin, tuberose and freesia, to fall onto the skin 

leaving the voluptuousness of sandalwood and of musk 

pulsating with sensuality.

Designed by Karim Rashid, the daring recipient holding 

this aroma uses sinuous lines to continue the theme of 

voluptuousness of the fragrance.

KENZO
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The delicate The Muse and the Pearl compact powder is the 

latest addition to the exclusive range of beauty products 

designed by Marcel Wanders for Cosme Decorte, a premi-

um cosmetics brand, founded in Japan in 1970.

Drawing his inspiration to design this compact powder 

from the Dutch painter Johannes Vermeer’s masterpiece 

«The Girl with the Pearl Earring», Wanders has reflected 

this inspiring source in a series of details. In addition to the 

image impressed in the powder, of a young girl holding a 

pearl, the format of the compact recalls an oyster shell, 

home to the pearl, eternal symbol of luxury and beauty.

O delicado pó compacto The Muse and the Pearl é a mais 

recente adição à exclusiva linha de produtos de beleza de-

senhados por Marcel Wanders para a Cosme Decorte, mar-

ca cosmética premium, fundada no Japão em 1970. 

Inspirando-se no quadro «Rapariga com o brinco de péro-

la», do pintor holandês Johannes Vermeer, para desenhar 

este pó compacto, Wanders reflectiu esta inspiração em 

diversos pormenores. Além da imagem gravada no pó, de 

uma jovem segurando uma pérola, o formato da embala-

gem lembra uma concha de pérola, símbolo eterno de luxo 

e beleza.

MARCEL WANDERS 

© THE MUSE AND THE PEARL, BY MARCEL WANDERS FOR COSME DECORTE, WWW.MARCELWANDERS.COM

Fundada em 1843 por Joseph Krug, a Krug segue até hoje o 

mesmo lema: proporcionar aos seus clientes uma experiên-

cia máxima de prazer ao saborear os seus champagnes. 

Foi o savoir-faire centenário da Krug, aperfeiçoado ao lon-

go de mais de 170 anos, que deu origem ao extraordinário 

Krug Clos du Mesnil 2000. Fruto de uma pequena vinha 

com apenas 1,84 hectares, situada no coração de Mesnil-

sur-Oger, uma das mais conceituadas vilas para a casta 

Chardonnay, na região de Champagne, o raro Krug Clos 

du Mesnil 2000 proporciona uma excepcional experiência 

sensorial, sendo ideal para acompanhar sabores exclu-

sivos como carpaccio de lagostins ou vieiras marinadas 

em aneto.  

Founded in 1843 by Joseph Krug, Krug follows the same 

motto to this day: providing its customers with a maximum 

pleasure experience when savouring its champagnes.

The age-old savoir-faire of Krug, perfected over more than 

170 years, has given rise to the extraordinary Krug Clos du 

Mesnil 2000. The product of a small vineyard covering just 

1.84 hectares, located in the heart of Mesnil-sur-Oger, one 

of the best reputed towns for the Chardonnay grape variety, 

in the Champagne region, the rare Krug Clos du Mesnil 2000 

provides an exceptional experience for the senses, and is 

ideal for accompanying exclusive flavours such as langous-

tine carpaccio, or dill marinated scallops.

KRUG

\\QUINTESSENCE
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Less is More é o conceito chave da primeira colecção 

ready-to-wear de marca própria da Fashion Clinic, a 

reconhecida loja portuguesa multimarcas. 

Dirigida ao homem clássico dos dias de hoje, que pro-

cura peças intemporais, básicos com corte elegante e 

materiais e acabamentos de incontestável qualidade, 

a colecção primavera-verão da Fashion Clinic está dis-

ponível nas lojas de Lisboa e do Porto. 

Dando especial atenção ao fitting, a colecção inclui 

blazers, coletes, fatos, calças, calções, malhas e cami-

sas, nos quais foi dada primazia a tecidos confortáveis, 

como linho, lã fresca, algodão, caxemira leve e seda. 

Less is More is the key concept behind the first ready-

to-wear collection from the own label of Fashion Clinic, 

respected Portuguese multi-brand store.

Aimed at today’s classic man, who is looking for pieces 

that are timeless, basic but elegantly cut, with materials 

and finishes of undeniable quality, the spring-summer 

collection from Fashion Clinic is available at its Lisbon 

and Oporto stores.   

Paying special attention to fitting, the collection in-

cludes blazers, waistcoats, suits, trousers, shorts, knit-

wear and shirts, in which priority has been given to 

comfortable fabrics, such as linen, cool wool, cotton, 

light cashmere and silk.

FASHION CLINIC

O espírito da Montblanc Meisterstück Fountain Pen, 

lançada em 1924, foi o ponto de partida para a criação, 

em 2014 e por ocasião dos 90 anos da lendária caneta, 

de uma nova colecção de relógios. A partir de 2015, a 

Heritage Spirit Collection, uma gama de relógios el-

egantes e refinados, passou a integrar a linha de reló-

gios da marca, tendo o Montblanc Heritage Spirit Orbis  

Terrarum como um dos seus elementos mais fasci-

nantes. Requintado, este novo modelo distingue-se 

sobretudo por indicar a hora em 24 fusos horários num 

mostrador prático e intuitivo, sendo o companheiro ide-

al para os apaixonados por viagens.  

The spirit of the Montblanc Meisterstück Fountain Pen, 

launched in 1924, was the starting point for the creation, 

in 2014 and on the occasion of 90 years of this legend-

ary pen, of a new collection of watches. As of 2015, the 

Heritage Spirit Collection, a range of elegant and stylish 

watches, became part of the brand’s range of timepieces, 

with the Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum one 

of its most fascinating pieces. Exquisite, this new model 

stands out above all else for the fact that it can tell the 

time in 24 different time zones on a practical and intui-

tive dial, making it the ideal companion for globetrotters.

MONTBLANC

Captando a essência requintada da Bentley, a nova 

fragrância da icónica marca britânica eleva os padrões 

de luxo no que aos perfumes diz respeito. Resultado 

de uma interessante combinação de sensualidade e 

sofisticação, o novo Bentley Infinite foi pensado para o 

homem contemporâneo activo, que procura acessórios 

com carácter e com um toque de distinção e qualidade.

Disponível em duas expressões, eau de toilette e eau de 

parfum, o novo Bentley Infinite chega às melhores per-

fumarias em Abril. 

Capturing the refined essence of Bentley, the new fra-

grance from the iconic British brand raises the bar 

when it comes to luxury in perfumes. Resulting from an 

interesting combination of sensuality and sophistica-

tion, the new Bentley Infinite has been designed for ac-

tive contemporary men, who look for accessories that 

have character and a touch of distinction and quality.

Available in two expressions, eau de toilette and eau de 

parfum, the new Bentley Infinite arrives at leading per-

fume stores in April.

BENTLEY
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Produzidos a partir do melhor couro italiano, os arti-

gos em couro da Montegrappa espelham os valores 

acumulados pela marca ao longo de mais de 100 anos 

de história a criar instrumentos de escrita e outros 

acessórios: qualidade e funcionalidade. 

Elegantes e práticos, estes produtos em couro são de-

senhados para tirar o máximo partido das virtudes do 

material e decorados para se adaptarem a diferentes 

personalidades. Pensando nos viajantes inveterados, 

a Montegrappa apresenta uma linha decorada em azul 

com detalhes em cinza, que reflecte as cores do mar 

e do céu, transmitindo imediatamente a sensação de 

aventura e descoberta associada a cada viagem.  

Produced from the finest Italian leather, the leather 

items from Montegrappa reflect the values accumu-

lated by the brand over more than 100 years of history 

creating writing instruments and other accessories: 

quality and functionality.

Elegant and practical, these leather products are de-

signed to make the very most out of the virtues of the 

material and decorated to adapt to different personali-

ties. Designed with habitual travellers in mind, Monte-

grappa presents a range decorated in blue with grey 

details, which reflects the colours of the sea and of the 

sky, immediately transmitting the sensation of adven-

ture and discovery associated with every journey.

MONTEGRAPPA



PEARL BAY RESIDENCE

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ADAM LETCH

Abraço de Sol e Mar
Embraced by Sun and Sea

LUXURY  STYLE



De um lado, o verde intenso de uma reserva natural, do 

outro, o mar que se estende até onde a vista alcança. Entre 

estes dois mundos, a Pearl Bay Residence, uma casa de so-

nho, erigida num local também ele quimérico, descrito pelo 

arquitecto do projecto como «um lugar glorioso»: na costa 

oeste da África do Sul, 90 km a norte da Cidade do Cabo.

Pretendia-se uma casa que funcionasse, de imediato, 

como segunda habitação, mas com todas as acomoda-

ções de uma casa padrão; que se voltasse para o oceano; 

e que cumprisse um orçamento limitado. Inspirado pela  

On one side, the intense green of a nature reserve, on 

the other, the sea, stretching out at far as the eye can see. 

Between these two worlds stands the Pearl Bay Residence, 

a dream home, built in an equally incredible location, de-

scribed by the project’s architect as «a glorious site»: on 

the west coast, 90 km north of Cape Town, in South Africa.

The intention was a house that immediately functions 

as a holiday home, but with all the amenities of a normal 

home; that faces the ocean; and which observes a limited 

budget. Inspired by the west coast landscape and its white 

paisagem da costa oeste e suas casas brancas, que lem-

bram o Mediterrâneo, e ultrapassando as barreiras da mor-

fologia do terreno, o gabinete de arquitectura australiano 

Gavin Maddock Design Studio (GMDS) optou habilmente 

por uma estrutura rectangular de 600 m2 dividida em dois 

andares, com espaços de vivência no exterior. A residência 

é composta por três quartos, quatro casas de banho, salas 

de estar e jantar generosas, uma galeria, escritório, decks, 

terraços e varandas, quase todos com vistas de mar.

houses, reminiscent of the Mediterranean, and overcoming 

the barriers thrown up by the morphology of the land, Aus-

tralian architecture practice Gavin Maddock Design Studio 

(GMDS) skilfully opted for a two-storey, rectangular struc-

ture of 600 sqm, with outdoors living spaces. The residence 

features three bedrooms, four bathrooms, generous living 

and dining rooms, a gallery, a study, decks, terraces and 

balconies, almost all with sea views.
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Todos os elementos contribuem para um 
fluxo contínuo entre os espaços e para 

uma conexão ininterrupta entre o interior 
e o exterior. \\ Every element contributes 
to a continuous flow between the spaces 

and to an uninterrupted connection 
between inside and outside.
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A verticalidade do edifício, a galeria que une os dois blo-

cos, o branco das paredes, as lajes de betão, a abundância 

de vidro e as texturas contribuíram para um fluxo contínuo 

entre os espaços e para uma conexão ininterrupta entre o 

interior e o exterior. Também os interiores, da autoria do 

mesmo gabinete, foram pensados para satisfazer os níveis 

de comodidade. As cores, as texturas, a lareira, os ladrilhos 

de granito proporcionam privacidade e conforto e, simul-

taneamente, a sensação de se estar no exterior. É como se 

o mar e o sol se espreguiçassem pela casa e a abraçassem 

languidamente…

The vertical nature of the building, the gallery joining 

the two blocks, the white of the walls, the concrete floor 

slabs, the abundance of glass and the textures contribute 

to a continuous flow between the spaces and to the unin-

terrupted connection between inside and outside. The in-

teriors, designed by the same practice, were also conceived 

to satisfy comfort levels. The colours, the textures, the fire-

place, the granite tiles provide privacy and comfort and, at 

the same time, the feeling of being outside. It’s as if the sea 

and the sun were stretching towards the house, and slowly 

embracing it… 



LUXURY  STYLE

AZIMUT 77S
Beleza Desportiva \\ Sporting Beauty 

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY AZIMUT YACHTS

Com unidades vendidas antes mesmo do seu lança-

mento oficial, no final de 2014, o Azimut 77S promete seguir 

as passadas de sucesso do 55S, do qual já foram entregues 

cerca de 40 exemplares em apenas dois anos. 

Extremamente funcional e espaçoso, o novo elemen-

to da colecção S da Azimut Yachts é sinónimo de bele-

za combinada com personalidade desportiva, mantendo 

sempre o equilíbrio entre design inovador, tecnologia e 

funcionalidade com que o estaleiro italiano assina todos os 

seus modelos mais recentes. 

Projectada por Stefano Righini, a silhueta aerodinâmica 

do Azimut 77S é complementada por interiores elegantes 

With boats sold even before its official launch, at the end 

of 2014, the Azimut 77S promises to follow in the successful 

wake of the 55S, of which 40 examples have already been 

delivered in just two years.

Extremely functional and spacious, the new member 

of the Azimut Yachts’ S Collection is synonymous with 

beauty combined with a sporty personality, while keeping 

up the balance between innovative design, technology and 

functionality, which is the trademark of all the Italian ship-

builder’s latest models. 

Designed by Stefano Righini, the aerodynamic sil-

houette of the Azimut 77S is complemented by elegant  
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pensados por Carlo Galeazzi. Unindo-se aos telhados de 

vidro, as enormes portas envidraçadas da entrada e as 

amplas janelas laterais inundam de luz natural os espaços 

interiores. Além da cabine do proprietário, a cabine VIP e as 

duas cabines laterais reservadas aos convidados, o barco 

desportivo está ainda equipado com uma área reservada 

à tripulação, localizada abaixo do convés, na popa, e com 

capacidade para três tripulantes. 

Em vez da tradicional configuração de dois moto-

res, o desportivo está equipado com três motores Volvo  

Penta 900 a diesel, cada um com transmissão IPS. Uma 

quilha desenhada especialmente para prestações supe-

riores permite que a velocidade máxima seja acima dos  

36 nós.

interiors created by Carlo Galeazzi. Joining the glass roof-

ing, the huge glazed entrance doors and the large side win-

dows let natural light flood into the interior spaces. Besides 

the owner’s cabin, the VIP cabin and the two side cabins 

for guests, the sporty boat also features an area reserved 

for the crew, which is located below deck, at the stern, with 

room for three crew members. 

Instead of the traditional configuration of two engines, 

this sporty vessel is equipped with three Volvo Penta 900 

diesel engines, each with IPS transmission. A keel specifi-

cally designed for superior performance ensures that the 

top speed is greater than 36 knots. 
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The story of Charlie Sifford begins in Charlotte, in North 

Carolina. He walked the golf courses in the only way al-

lowed to a black boy in 1930: as a caddie.

He earned 60 cents a day. He gave 50 to his mother and 

kept the rest to buy cigarettes. Clayton Heafner, an excel-

lent white player, taught him all the technique that he would 

come to show years later. Somewhere around 1950, Sifford 

made his debut as a golf professional, but the road wasn’t an 

easy one. At the time there the Caucasian-only rule applied, 

A história de Charlie Sifford começa em Charlotte, na  

Carolina do Norte. Pisava os campos de golfe da única ma-

neira permitida a um miúdo negro em 1930: como caddie. 

Ganhava 60 cêntimos por dia. Dava 50 à mãe e guardava os 

dez restantes para comprar cigarros. Clayton Heafner, um 

excelente jogador branco, ensinou-lhe toda a técnica que 

viria a mostrar anos depois. Por volta de 1950, Sifford es-

treia-se como jogador profissional de golfe, mas o percurso 

A ÚLTIMA TACADA DE CHARLIE SIFFORD (1922-2015)
THE LAST SHOT OF CHARLIE SIFFORD (1922-2015)

não foi fácil. Em vigor estava a cláusula caucasian-only 

(só brancos) que assombrava os campos de golfe na altura. 

Os 40 anos que se seguiram Sifford passou-os a lutar pela 

igualdade racial. 

Aos 38 anos, recebeu finalmente a designação oficial de 

rookie no americano PGA Tour, tornando-se o primeiro 

jogador de golfe negro a receber a aprovação para compe-

tir. Finalmente, em 1961, a cláusula caiu. Mas as ameaças 

e insultos não. Determinado, Charlie Sifford nunca desis-

tiu. Dominou a afro-americana United Golfers Association, 

vencendo por seis vezes o National Negro Open. Chegou 

aos torneios do PGA Tour, conquistando o Greater Hartford 

Open, em 1967, e o Los Angeles Open, em 1969, e tornou-

-se, em 2004, no primeiro negro a ser induzido no World 

Golf Hall Fame. Liderou o caminho para todos os golfis-

tas negros, deu nome a um dos campos de golfe onde o 

impediam de jogar, recebeu a Medalha Presidencial da  

Liberdade pelas mãos de Barack Obama e despediu-se  

de nós, deixando um legado de luta por quebrar as barrei-

ras racistas. 

casting a shadow over golf courses. In the 40 years that fol-

lowed Sifford spent them fighting for racial equality. 

At the age of 38, he finally received the official designation 

of rookie on the American PGA Tour, becoming the first 

black golfer to be allowed to compete. Finally, in 1961, the 

rule was dropped. But the threats and insults didn’t. De-

termined, Charlie Sifford never gave up. He dominated the 

Afro-American United Golfers Association, winning the 

National Negro Open six times. He made it to tournaments 

on the PGA Tour, wining the Greater Hartford Open, in 1967, 

and the Los Angeles Open, in 1969. In 2004 he became the 

first black man to be inducted into the World Golf Hall of 

Fame. He led the way for all black golfers, gave his name to 

one of the golf courses that banned him from playing and 

was awarded the Presidential Medal of Freedom by Barack 

Obama. He has now bid us farewell, leaving behind a lega-

cy of fighting to knock racist barriers asunder. 

\\SPORT SHOTS
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PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GARY LISBON

BARNBOUGLE LOST FARM
Golfe na Tasmânia  \\ Golf in Tasmania

Famosa pela natureza selvagem, pelas praias intocadas 

e pela qualidade dos néctares produzidos nas suas vinhas, 

a costa nordeste da Tasmânia é também um dos melho-

res locais no mundo para construir campos de golfe links. 

É neste contexto imaculado, onde as praias desaguam  

em terrenos sinuosos e ondulados, que encontramos o 

Barnbougle Lost Farm, considerado um dos melhores 

campos australianos pelas publicações especializadas.

Inaugurado em Dezembro de 2010, seis anos após a 

abertura do «campo irmão», o Barnbougle Dunes, o  

Barnbougle Lost Farm foi projectado pelo arquitecto Bill 

Coore, da Coore & Crenshaw, para se adaptar e tirar o  

Famous for its wilderness, for its pristine beaches and 

for the quality of the wines produced in its vineyards, the 

northeast coast of Tasmania is also one of the best loca-

tions in the world to build links golf courses. It is in this 

immaculate context, where beaches open out onto sinu-

ous, undulating lands, that we find Barnbougle Lost Farm,  

considered by the specialist press as one of Australia’s fin-

est courses. 

Opened in December, 2010, six years after its brother 

course, Barnbougle Dunes, was opened, Barnbougle Lost 

Farm was designed by architect Bill Coore, from Coore 

& Crenshaw, to adapt to and make the very most of the  



máximo partido da disposição natural do terreno. Com 20 

buracos, que se espalham ao longo da costa e das dunas, o 

jovem campo apresenta-se como um desafio interessante 

para golfistas com diferentes níveis de experiência, pelo que 

rapidamente captou o interesse de aficionados do golfe.  

A passagem pelo Barnbougle Lost Farm vai, no entanto, 

muito além das partidas disputadas no campo. Depois de 

um dia entre tacadas, o Barnbougle Spa oferece serenida-

de para corpo e mente antes de uma deliciosa refeição no 

Lost Farm Restaurant, cujas experiências gastronómicas 

prometem retemperar as energias. Após o jantar, o Sports 

Bar é o destino ideal para desfrutar de uma bebida e lem-

brar os momentos mais marcantes do dia, antes de rumar 

a uma das suítes do Lost Farm Lodge para uma noite de 

tranquilidade antes de mais um dia de emoções no campo. 

natural lie of the land. With 20 holes, which spread along 

the coastline and the dunes, the young course has proved 

an interesting challenge for golfers with varying levels of 

experience, quickly attracting the interest of golf fans.

A visit to Barnbougle Lost Farm involves much more 

however than rounds played on the course. After a day 

on the fairways, the Barbougle Spa offers serenity for the  

body and mind before a delicious meal in the Lost Farm 

Restaurant, the gastronomic experiences of which prom-

ise to restore lost energies. After dinner, the Sports Bar is 

the ideal destination to enjoy a drink and to recall the most 

memorable moments of the day, before heading off to one 

of the suites of the Lost Farm Lodge for a peaceful night 

before another day of emotions on the course.  




