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We have a mission. Who doesn’t?! Ours is to document 

successes and to report on the best things taking place 

in the world around us. Mother Nature, the good things in 

life…we want to make you feel awake. Breathe! Feel! Ob-

serve! Marvel! Stop! Feel again! It is a unique sensation. 

This is what you can feel travelling with us through the 

Maiombe forest, in Cabinda. Set off in discovery with us. 

Make your way through the forest, with this issue, getting 

to know its natural beauty, the flora and fauna living in it. 

Enjoy the images. Carefully read the words and let your-

self go…Not sure where you should go?! Well, we can help 

you there. Look ahead! This issue is special. We bring you 

a series of captivating photographs, narratives about the 

locals. Embark on the story of the fisherman, dance with 

the Madi-Muntim group and witness the trading between 

the shores of the River Chiloango. Find out more about na-

ture. Discover the innate talents of Angola. Are you eager 

to climb into this piroga (canoe) full of traditions?! Come 

along, then! Make this crossing towards the best this land 

has to offer: people and nature. Let your imagination speak 

for itself…! Take a break in the stories you are going to find. 

Reflect. And start paddling again…Restore your energy and 

be here for the next one.
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Temos uma missão. Quem não tem?! A nossa é registar os 

sucessos e reportar o que de melhor acontece no mundo 

que nos rodeia. A mãe natureza, as coisas boas da vida…

queremos fazê-lo sentir desperto. Respire! Sinta! Observe! 

Encante-se! Pare! Volte a sentir de novo! É uma sensação 

única. É isto que pode sentir ao viajar connosco pela flo-

resta de Maiombe, em Cabinda. Lance-se à descoberta 

connosco. Atravesse, com esta edição, a floresta, conhe-

cendo os seus encantos naturais, a fauna e flora que nela 

habitam. Desfrute das imagens. Leia, atentamente, os 

conteúdos e deixe-se ir… Não sabe para onde?! Então nós 

ajudamos. Olhar em frente! Esta edição é especial. Traze-

mos-lhe uma série de fotografias encantadoras, narrativas 

das gentes da terra. Embarque com a história do pescador, 

dance com o grupo Madi-Muntima e assista às trocas co-

merciais entre as margens do rio Chiloango. Conheça mais 

da natureza. Descubra os talentos inatos de Angola. Está 

ansioso por embarcar nesta ‘piroga’ (canoa) cheia de tra-

dições?! Então venha! Faça a travessia rumo ao que de me-

lhor esta terra tem: as pessoas e a natureza. Deixe a imagi-

nação falar por si…! Faça uma pausa nas histórias que vai 

encontrar. Reflita. E volte a remar…Recarregue energias e 

esteja aqui para a próxima.

Respirar ar puro…. Breathing pure air…
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O Governo criou uma Unidade Nacional de Fiscalização do 

Crime em Vida Selvagem para combater a caça furtiva de 

animais selvagens e espécies protegidas. Esta força policial, 

constituída através de um despacho assinado pela minis-

tra do Ambiente, Maria de Fátima Jardim, pretende garantir 

o cumprimento da legislação no que diz respeito a crimes 

ambientais, uma vez que já estão inscritas na lei penaliza-

ções de seis meses a três anos de prisão para quem criar 

perigo a animais ou vegetais protegidos. Esta iniciativa visa 

salvaguardar a biodiversidade angolana, punindo todas as 

acções que possam pôr em causa a natureza, como o abate 

de árvores, tráfico de madeiras, contaminação marinha ou 

de solos, comércio ou abate de animais selvagens. 

\\NEWS

The government has created a ‘National Wildlife Crime 

Control Unit’ to combat poaching of wild animals and 

protected species. This police force, set up through an or-

der signed by the minister of the environment, Maria de 

Fátima Jardim, aims to ensure the compliance of legisla-

tion with regard to environmental crimes, whereby the law 

now enforces sentences of six months to three years in 

prison to anyone causing danger to protected animals and 

plants. This initiative aims to protect Angolan biodiversity, 

punishing any action that may compromise nature, such 

as felling trees, timber trafficking, marine or soil contami-

nation, and trade or slaughter of wild animals.

PROTECÇÃO ANIMAL \\ ANIMAL PROTECTION
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A nova infra-estrutura que liga a sede da província do  

Namibe ao município piscatório do Tômbua foi inaugurada 

no mês de Abril. A ponte sobre o rio Curoca é considerada 

a terceira maior ponte do país. Com uma faixa de rodagem, 

de dois sentidos, e com 800 metros de comprimento, esta 

infra-estrutura está preparada para suportar cem tonela-

das de carga. No decorrer da inauguração, inserida no qua-

dro das festividades do Dia da Paz e Reconciliação Nacional, 

o governador provincial do Namibe, Rui Falcão, apelou ao 

cumprimento das regras na utilização da mesma, para 

que seja possível uma melhor circulação tanto de pessoas 

como de mercadorias. Durante este ano serão concluí-

das mais cinco pontes, em diversos troços rodoviários de  

Angola. Ligar todas as províncias e as principais cidades 

entre si é uma das apostas delineadas pelo Governo no 

Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017.

The new infrastructure connecting the provincial capital of 

Namibe to the fishing municipality of Tômbua was opened 

in April. The bridge over the River Curoca is considered the 

third largest in the country. With a carriageway for both di-

rections of traffic, and extending over 800 metres, this in-

frastructure is able to carry a load of 100 tonnes. During the 

opening ceremony, which was part of the National Day of 

Peace and Reconciliation commemorations, the provincial 

governor of Namibe, Rui Falcão, appealed for the compli-

ance of regulations in the bridge’s use, to enable improved 

traffic flow of people and of goods. During this year, five 

more bridges will be completed on various road sections of 

Angola. Connecting all the provinces and the main cities to 

each other is one of the goals outlined by the government 

in the 2013-2017 National Development Plan. 

A TERCEIRA MAIOR PONTE DO PAÍS \\ THE COUNTRY’S THIRD LARGEST BRIDGE
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O novo livro Letras na Brasa de Luís Fernando, editado pela 

Associação Cultural Chá de Caxinde, já está nas bancas. 

Com comunicações que o autor fez em palestras, tertú-

lias e debates sobre literatura, esta obra integra também o 

jornalismo. «Entendi que seria útil escrever este livro para 

que se conheça o meu posicionamento relativamente ao 

modo como fazemos literatura e jornalismo em Angola, 

nalguns momentos elogiando desempenhos e, noutros, 

assumindo um olhar crítico», conta o autor. O nome do li-

vro reflecte essa avaliação de Luís Fernando ao jornalismo 

e às letras. 

The new book Letras na Brasa [Letters in the Embers] by 

Luís Fernando, published by the Associação Cultural Chá 

de Caxinde, is now on sale. With communications made by 

the author at talks, cultural gatherings, and debates on lit-

erature, this work also features journalism. «I thought that 

it would useful to write this book so that my stand with re-

gard to how we do literature and journalism in Angola be 

known, at times praising performances and, at others, as-

suming a critical position», the author explains. The name 

of the book reflects this assessment of Luís Fernando of 

journalism and of the written word.

Atenta ao desenvolvimento da moda angolana, a Casa  

Paris aliou-se à irreverência dos cortes e designs mo-

dernos da marca Fiu Negru. Com modelos exclusivos de-

senhados pela estilista Mariângela Almeida, os padrões 

africanos invadiram a loja com uma colecção que recria a 

identidade angolana. Esta parceria já tinha acontecido em 

Dezembro de 2014, com 150 peças que esgotaram em ape-

nas dois dias. Em Março, a iniciativa voltou a realizar-se, 

numa colecção que, de acordo com a responsável da Casa 

Paris, Gisela Lima, foi planeada de forma a fundir o concei-

to «fashion, glamoroso e elegante» da loja com o «toque 

irreverente e moderno da Fiu Negru».

Aware of developments in Angolan fashion, Casa Paris 

has joined forces with the irreverence of modern cuts and 

designs of the Fiu Negru brand. With exclusive models de-

signed by fashion designer Mariângela Almeida, African 

patterns have invaded the store with a collection that rec-

reates the Angolan identity. This partnership had already 

taken place in December, 2014, with 150 pieces that sold 

out in just two days. In March, the initiative took place once 

again, in a collection that, according the manager of Casa 

Paris, Gisela Lima, was planned so as to fuse the «fashion, 

glamorous and elegant» concept of the store with the «ir-

reverent and modern touch of Fiu Negru».

LETRAS NA BRASA

CASA PARIS BY FIU NEGRU



FLORESTA DO 
MAIOMBE

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

Encanto natural \\ Natural beauty

MAIOMBE-CABINDA
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Maiombe, uma das maiores reservas naturais do mundo. 

Uma das sete maravilhas de Angola. É o pulmão do país. 

Palco de várias histórias e contos populares. São mais de 

250 mil hectares de vegetação. Aqui respira-se ar puro. A 

reserva natural faz fronteira com a República Democrática 

do Congo, a leste com o rio Luali, a oeste com o Inhuca, e 

a sul os dois rios cruzam-se. Uma floresta tropical que 

consegue deslumbrar qualquer visitante que por ali pas-

sa. Belas paisagens, e os verdes, magníficos, que nela ha-

bitam enchem o coração de todos. Fazem os olhos brilhar. 

Inspira e expira natureza. Preciosidades como os gorilas, 

chimpanzés, elefantes e aves raras fazem deste local um 

autêntico paraíso. O pântano de Lândana proporciona um 

autêntico espectáculo de pássaros: pelicanos e flamingos. 

A fauna e flora abraçam todo o território. Extenso em ve-

getação e rico em animais selvagens. Que turista não quer 

descobrir este encanto natural?! Venha daí! Conheça, con-

nosco, parte das histórias de Maiombe!

Maiombe, one of the world’s largest nature reserves. One 

of the seven wonders of Angola. The lungs of the country. 

The setting for many stories and folk tales. It covers more 

than 250,000 hectares of vegetation. Here you breathe the 

purest of air. The nature reserve borders the Democratic  

Republic of the Congo, the River Lualia to the east, the 

River Inhuaca to the west, and to the south the two riv-

ers meet. A rainforest able to astound any visitor who 

sees it. Stunning scenery, and the magnificent palette of 

greens that are found there touch the hearts of everyone. 

It makes your eyes glisten. Nature is all encompassing. 

Treasures, such as gorillas, chimpanzees, elephants and 

rare birds turn this place into an authentic paradise. The 

Lândana Swamp provides a spectacle of birdlife: pelicans 

and flamingos. Flora and fauna embrace the entire territo-

ry. Vast in vegetation and rich in wild animals. What tourist 

wouldn’t want to discover this natural beauty?! Find out, 

with us, some of the stories of Maiombe!
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AGOSTINHO MENDES DE 
CARVALHO (1924-2014)

Um rosto da Geração do Silêncio \\ A face of 
the Generation of Silence

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

On August 29, 1924, the village of Calomboloca, in the 

municipality of Catete, about 100 km from Luanda, wit-

nessed the birth of a brilliant mind. A politician and born 

writer. Man of the land. In the capital, he studied nursing, a 

profession he practised for many years and which enabled 

him to travel throughout the country. But from early on he 

was committed to the struggle for Angola’s Independence. 

At the side of António Agostinho Neto and of the People’s 

Movement for the Libera-

tion of Angola (MPLA), he 

outlined ideas that would 

lead to the liberation of the 

people. Nevertheless, his 

political dedication led to 

him losing 12 years of the 

freedom he pursued so av-

idly, making of Tarrafal pris-

on, on the Island of Santia-

go, in Cape Verde, a source 

of inspiration. During these years, imprisoned by PIDE 

[Portuguese secret police] and involved in the infamous 

‘Trial of Fifty’, Agostinho Mendes de Carvalho shaped his 

personality as a writer. He was no longer a name of solely 

Foi no dia 29 de Agosto de 1924 que a sanzala de  

Calomboloca, no concelho de Catete, a cerca de 100 km 

de Luanda, viu nascer uma mente brilhante. Um político e 

escritor nato. Homem da terra. Na capital, tirou o curso de 

enfermagem, profissão que exerceu durante vários anos 

e permitiu que viajasse por todo o país. Mas desde cedo 

assumiu um compromisso na luta pela Independência de 

Angola. Ao lado de António Agostinho Neto e do Movimen-

to Popular de Libertação 

de Angola (MPLA), traçou 

ideias que conduziram à li-

bertação do povo. Contudo, 

esta sua dedicação política 

levou-o a abdicar de 12 anos 

dessa liberdade que tanto 

perseguia, fazendo da prisão 

do Tarrafal, na Ilha de San-

tiago, em Cabo Verde, uma 

fonte de inspiração. Durante 

esses anos, encarcerado pela PIDE e envolvido no mediá-

tico Processo dos 50, Agostinho Mendes de Carvalho mo-

delou a sua faceta de escritor. Deixou de ser um nome com 

relevância apenas política, dando a conhecer ao mundo o 

HOMENAGEM \\ TRIBUTE

Enfermeiro, político e escritor, 
Mendes de Carvalho foi um dos 

primeiros membros do MPLA. \\ 
Nurse, politician and writer, Mendes de 
Carvalho was one of the first members 

of the MPLA.
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Uanhenga Xitu, pseudónimo com que passou a assinar as 

suas obras literárias e que significava o seu próprio nome 

na língua Kimbundu. 

Considerado um escritor da Geração do Silêncio - a ge-

ração da década de 70 marcada pelo uso de palavras dissi-

muladas em obras com fortes linhas de combate, denún-

cia, revolta e indignação -, o romancista era reconhecido 

pela sua capacidade de evidenciar os conflitos vividos na 

sociedade angolana, através de uma linguagem envolta 

em humorismo, tornando até as situações mais trágicas 

em momentos cómicos. Mestre Tamoda (publicada em 

1974), uma das obras mais célebres do autor e escrita du-

rante o período de prisão (1962-1970), é um exemplo desse 

estilo próprio de Uanhenga Xitu, que tão bem empregava 

a língua portuguesa e o Kimbundu. Acerca desta obra, o 

escritor chegou a explicar várias vezes que o contexto em 

que a escreveu não era fácil e nunca iria conseguir replicá-

-la tão bem como elaborou a versão original, confiscada na 

prisão. «A obra publicada de Mestre Tamoda, como al-

gumas vezes expliquei aos leitores, foi escrita na cadeia, 

onde a vigilância e busca dos guardas e da parte de ou-

tras entidades prisionais era constante. Eu e outros com-

panheiros vimos confiscados, além da correspondência  

political importance, revealing to the world Uanhenga Xitu, 

the penname he started to use for his literary works, which 

was actually his proper name in the Kimbundu language.

Considered a writer of the Generation of Silence – the 

generation of the 1970s marked by the use of words con-

cealed in works with powerful themes of combat, de-

nouncement, rebellion, and indignation –, the novelist was 

known for his ability to highlight the conflicts experienced 

in Angolan society, through a language encased in hu-

mour, turning even the most tragic of situations into comic 

moments. Mestre Tamoda (published in 1974), one of the 

author’s most famous works and written during his time 

in prison (1962-1970), is an example of this style particular 

to Uanhenga Xitu, who used the Portuguese language and 

Kimbundo so well. The writer spoke on many occasions 

about this book, explaining that the context in which it 

was written wasn’t easy and that he would never be able 

to replicate it to the same quality as the original version, 

which was confiscated in prison. «The published work of 

Mestre Tamoda, as I have sometimes explained to readers, 

was written in prison, where the guards and other prison 

bodies were constantly searching and watching us. In  

addition to family correspondence and documents, I and 

Reconhecido pelo seu pseudónimo 
Uanhenga Xitu, Agostinho Mendes 
de Carvalho é um dos símbolos da 
literatura angolana. \\ Recognised 

by his penname Uanhenga Xitu, 
Agostinho Mendes de Carvalho is one 
of the symbols of Angolan literature.

Durante o período de prisão (1962-
1970) escreveu a célebre obra Mestre 
Tamoda \\ During his imprisonment 

(1962-1970) he wrote the famous work 
Mestre Tamoda

familiar e documentos, trabalhos literários de grande va-

lor que nunca mais recuperámos e, para voltar a repro-

duzi-los tal e qual, será difícil», relatava Uanhenga Xitu. 

Sobre as personagens, diz-se que o escritor inspirava-se 

nas pessoas que conheceu ao longo da vida. Com traços 

reais ou meramente ficcio-

nadas, as personagens que 

compunham as obras de 

Uanhenga Xitu nunca ti-

nham um destino traçado 

à partida. O próprio chegou 

a afirmar que: «as perso-

nagens do meu mundo fic-

cional, a princípio apenas 

imaginadas, vão-se auto-

criando, ganham rosto próprio e, mesmo quando lhes dou 

mais atenção, tornam-se tão autónomas no interior da mi-

nha narrativa que nem sempre o destino que lhes traçara 

acaba por se cumprir. Nunca soube, antecipadamente, o 

fim que cada uma teria». Deixando as suas personagens 

ganhar o tal rosto próprio e perdurar pelo tempo, o escritor 

deu asas à criação de um vasto leque de obras literárias, 

other companions saw literary works of great value con-

fiscated, which we would never get back, and to manage to 

reproduce them in their exact state would be difficult», said 

Uanhenga Xitu. It is said that the writer found inspiration 

for the characters in his works from the people he knew 

throughout his life. With real 

or merely fictional features, 

the characters appearing 

in Uanhenga’s works never 

had their fate outlined from 

the outset. The writer once 

said: «the characters in my 

fictional world, initially just 

imagined, go on to create 

themselves, taking on their 

own face and, even when I pay them more attention, they 

become so independent within my narrative that the fate 

that I have in mind for them doesn’t always end up tak-

ing place. I never knew beforehand the end each of them 

would have». Allowing his characters to take on their own 

face and to live on, the writer unleashed the creation of  

a long line of literary works, which even earned him the 
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Lutador e resistente, apenas cessou as 
actividades políticas quando a idade já 
não lhe permitia ter o mesmo vigor.\\ 

Go-getting and tough, he only ended his 
political career when his age no longer 
allowed him to have the same vigour.

que lhe valeram até o Prémio Nacional de Cultura e Artes, 

em 2006. Na lista conta-se Meu Discurso, Bola com Feitiço, 

Manana (1974), Vozes na Sanzala – Kahitu (1976), Os  

Sobreviventes da Máquina Colonial Depõem (1980), Os 

Discursos de Mestre Tamoda (1984), Cultos Especiais 

(1997) ou O Ministro (1989). Esta última poderá ter sido 

inspirada no próprio percurso de Mendes de Carvalho, que 

após a Independência de Angola desempenhou funções 

como comissário (governador) da Província de Luanda, 

Embaixador de Angola na Alemanha, deputado pelo MPLA 

na Assembleia Nacional e, como o título da obra reclama, 

ministro da Saúde. Lutador e resistente, apenas cessou as 

suas actividades políticas quando a idade já não lhe per-

mitia ter o mesmo vigor no desempenho dos seus ofícios. 

E esse vigor apagou-se definitivamente há pouco mais de 

um ano. Mendes de Carvalho faleceu, aos 89 anos, no dia 

13 de Fevereiro de 2014. Embora este símbolo da moderni-

zação da literatura nacional já tenha partido, as suas obras 

permanecerão eternas. Porque o tempo passa, mas as suas 

palavras ficarão para sempre na memória dos angolanos.

National Culture and Arts Award in 2006. His works in-

clude:  Meu Discurso, Bola com Feitiço, Manana (1974), 

Vozes na Sanzala – Kahitu (1976), Os Sobreviventes da 

Máquina Colonial Depõem (1980), Os Discursos de Mestre 

Tamoda (1984), Cultos Especiais (1997) and O Ministro 

(1989). The latter of these may have been inspired by 

Mendes de Carvalho’s own career, who, following Angola’s 

independence, served as commissioner (governor) of the 

Province of Luanda, Angolan Ambassador to Germany, 

MPLA deputy in the National Assembly and, as the title of 

the work says, health minister. Go-getting and tough, he 

only ended his political career when his age no longer al-

lowed him to perform his duties with the same vigour. And 

this vigour was extinguished definitively a little over a year 

ago. Mendes de Carvalho died, at the age of 89, on February 

13, 2014. Although this symbol of the modernisation of na-

tional literature has already left us, his work will remain 

eternal. Because even though time passes, his words will 

remain forever in the memory of Angolans.



Entre margens \\ Between shores

MAIOMBE-CABINDA

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

TROCAS 
COMERCIAIS 
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Com um clima tropical húmido, Cabinda acolhe a maior 

reserva natural de Angola, Maiombe. Milhares de hectares 

de vegetação dão vida a esta localidade, seja num belo dia 

de sol, seja num dia de nevoeiro cerrado. Aqui o encanto é 

único. Bem lá no norte de Angola descobrimos várias his-

tórias e saberes da terra. Bem lá no noroeste de Cabinda, 

descobrimos Necuto, município de Buco-Zau. Aqui, co-

nheça o mundo das trocas comerciais. Reza a lenda que 

este comércio já existe há centenas de anos. Não é de hoje. 

Existe já muito antes da vinda dos europeus para esta pro-

víncia. Na região pratica-se uma agricultura de subsistên-

cia. Uma terra rica em produtos naturais. Às margens do rio 

Chiloango pratica-se o comércio fronteiriço, aos sábados 

das 8h00 às 15h00, com a vizinha República Democrática 

do Congo (RDC). Neste mercado podem adquirir-se pro-

dutos do campo, tais como batata-doce, mandioca, feijão, 

banana, amendoim, coconote, óleo de palma, café – não 

tanto como há uns anos atrás – e comprar animais desti-

nados ao consumo doméstico, como aves, porco, carne de 

caça, etc. «Antes fazíamos trocas mesmo, artigo por artigo. 

Hoje não acontece. Nós temos de ter dinheiro para com-

prar produtos aos nossos colegas da RDC e eles também 

para comprar os nossos», conta António, que iniciou a ac-

tividade no comércio em 1974, e desde então tem sentido 

as mudanças. Também o soba, Alberto, lembra que «no 

With its wet, tropical climate, Cabinda is home to  

Angola’s large nature reserve, Maiombe. Thousands of 

hectares of vegetation bring life to this place, whether on 

a fine sunny day, or on day of heavy fog. Here the allure is 

unique. Right at the northern tip of Angola we discovered 

many local stories and knowhow. Right there, in the north-

west of Cabinda, we discovered Necuto, in the municipality 

of Buco-Zau. Here we became acquainted with the world 

of trading goods. Legend has it that this trading has ex-

isted for hundreds of years. It’s nothing new. It was around 

long before the Europeans came to this province. This is a 

region of subsistence farming. A land rich in natural prod-

ucts. On the shores of the River Chiloango cross-border 

trading takes place on Saturdays, from 8:00 am to 3:00 pm, 

with the Democratic Republic of the Congo (DRC). You can 

buy produce from the land at this market, such as sweet 

potatoes, cassava, beans, bananas, peanuts, palm nuts, 

palm oil, coffee – not as much as a few years ago – and buy 

animals for domestic consumption, such as poultry, pigs, 

game, etc. «Before we really traded things, item for item. 

That doesn’t happen now. We have to have money to buy 

products from our colleagues from the DRC and they too, to 

buy ours», says António, who started trading in 1974, and 

has seen things change ever since. The chief, Alberto, also 

recalls that «in colonial times you would trade produce 
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tempo colonial fazia-se a troca entre produtos e agora já 

não é mais assim. São poucos os que ainda conseguem 

fazer troca por troca». Estes dois povos têm usos e costu-

mes idênticos. Há regras. A travessia do rio que liga estes 

dois países desde sempre foi movimentada. As pirogas, 

designação que usam para canoas, trazem os residentes 

do Congo, passam a margem, atracam na praça e, depois 

do serviço de migração dar a autorização para entrar no 

mercado, só resta vender. No final, as pirogas  regressam ao 

ponto de partida.

for produce and it’s not like that anymore. Few people still 

manage to trade something for something else». These 

two peoples have identical traditions and customs. There 

are rules. The crossing of the river connecting these two 

countries has always been busy. The canoes, known local-

ly as pirogas, bring the residents from the Congo. They pass 

along the shore, moor at the square and, after the immi-

gration authority has given them permission to enter the 

market, all that remains is to sell. At the end, the pirogas 

return to where they started. 
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O papel de um Regedor \\ The role of a Regedor

MAIOMBE-CABINDA

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

JANUÁRIO 
DEMBE 

Há histórias que ficam no tempo. Há vivências que ficam 

na memória. Há lugares que ficam marcados pela força, 

inata, de um Regedor. Ser Regedor não é estar sozinho, é 

fazer tudo em prol das comunidades. É o homem defensor. 

O que transmite as necessidades das populações junto da 

administração municipal. É ser o elemento com autorida-

de máxima. É este o papel de Januário Dembe, Regedor de 

Bembe Mbote, que desde os 24 anos assume este ofício 

com ‘unhas e dentes’. Hoje, com cerca de 70 anos, recorda 

o tempo da era colonial e conta-nos algumas das dife-

renças: «Não tínhamos muita expressão. Naquele tempo 

o subsídio era muito baixo mas a economia, os negócios, 

estavam em bom preço. Depois da independência ga-

nhámos um subsídio mais 

estável mas não satisfaz as 

necessidades actuais que 

temos». O Regedor confessa 

que os tempos são outros e 

que houve mudanças po-

sitivas. Como por exemplo, 

terem recebido do Governo meios de transporte para facili-

tar as suas deslocações dentro das comunidades. Há uma 

vida social e melhores condições no que toca à educação, 

à saúde, às infra-estruturas e o simples facto de poderem 

dizer a verdade já é uma grande mudança. Os tempos são 

outros, mas a a hierarquia continua tradicional, tal e qual o 

era em outros tempos. O Regedor continua a tomar deci-

sões. Continua a impor regras. 

There are stories that stand the test of time. There are 

experiences that stay in our memory. There are places that 

are marked by the innate power of a Regedor [traditional 

community leader]. Being the Regedor isn’t being alone; 

it’s doing everything to support the communities. It’s be-

ing the advocate of the people. The person who relates the 

needs of the people to the municipal government. It is be-

ing the person of the highest authority. This is the role of 

Januário Dembe, Regedor of Bembe Mbote, who since the 

age of 24 has held onto this post ‘tooth and nail’. Today, at 

almost 70, he recalls the time of the colonial era and tells 

us of some of the differences: «We couldn’t express our-

selves much. At that time the pay was very low but the 

economy, business was at a 

good price. After independ-

ence we earned a more 

stable wage but it doesn’t 

satisfy the needs we have 

at the moment». The Rege-

dor confesses that times 

are different and there have been positive changes. Such 

as, for example, having received means of transport from 

the government to help get about within the communities. 

There is a social life and better conditions in terms of edu-

cation, health, infrastructures and the simple fact of being 

able to speak the truth is already a major change. Times 

are different, but the hierarchy remains traditional, just as 

it was in former times. The Regedor still makes decisions. 

He still imposes rules.

Os tempos mudaram mas o 
Regedor continua intacto.\\ Times 

have changed but the Regedor 
remains intact.
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Proteger o Pulmão de Angola \\ Protecting 
the Lungs of Angola

MAIOMBE-CABINDA

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

FISCAIS 
MAIOMBE 

Desde os tempos remotos que a Floresta de Maiombe 

era usada como forma de subsistência para os povos que 

nela habitavam. Viviam da agricultura, da caça e da pesca. 

Esta reserva natural abrange cerca de 250 mil hectares de 

área com intensa vegetação. É o grande pulmão de Angola. 

Hoje, Maiombe quer ser muito mais e para isso a ajuda 

dos fiscais é fundamental. Têm como responsabilidade 

assegurar a conservação e protecção da biodiversidade. 

Fazem-no de uma forma simples. Passam informação às 

comunidades, no sentido de consciencializá-las do que 

podem ou não fazer. Mais de 56 mil elementos vivem nas 

comunidades espalhadas pela floresta. Os fiscais procu-

ram implementar regras aos nativos para que estes olhem 

o parque como uma área de conservação natural. «É difí-

cil mas não é impossível. Estamos a fazer todos os possí-

veis. Fazemos campanhas, porta a porta, aldeia a aldeia, 

de modo a criarmos sincronização», conta-nos José Bizi, 

administrador do parque de Maiombe. O seu objectivo é 

conseguir mudar a mentalidade das pessoas. Pelo cami-

nho tem encontrado algumas dificuldades. 

As comunidades têm como base da alimentação a caça 

de animais selvagens e usam-na de forma irracional. 

«Agora, nós estamos aqui a mudar a mentalidade. Encon-

tramos algumas dificuldades no seio das comunidades 

pois a maior parte dos membros da comunidade praticam 

a agricultura, pesca e a caça. Então, a nossa presença aqui 

cria uma barreira nos hábitos de consumo deles», confessa 

Ever since ancient times the people living in the 

Maiombe Forest survived off what the land could provide 

them. They lived from farming, hunting and fishing. This 

nature reserve covers an area of 250,000 hectares of dense 

vegetation. It is the great lungs of Angola. Today, Maiombe 

wants to be so much more and to this end the help of war-

dens is vital. Their responsibility is to assure the conserva-

tion and protection of biodiversity. They do it simply. They 

pass on information to the communities, to make them 

aware of what they can and cannot do. More than 56,000 

people live in the communities spread throughout the for-

est. The wardens strive to implement rules for the natives 

so that they see the park as a nature conservation area. 

«It’s difficult but it’s not impossible. We are doing all that 

we can. We organise campaigns, door to door, village to vil-

lage, to get things in sync», Maiombe Park’s director José 

Bizi tells us. His goal is to manage to change peoples’ men-

talities. He’s had some trouble along the way.

The communities base their food source on hunting wild 

animals and they do so irrationally. «We are now here to 

change mentalities. We have come up against some diffi-

culties within the heart of the communities as most of the 

members of the community farm, fish and hunt. So, our 

presence here creates a barrier to their eating habits», Bizi 

confesses. The Maiombe inspection unit is made up of 16 

wardens, split into two groups, which control and inspect 



Bizi. O repartimento de fiscalização de Maiombe é consti-

tuído por 16 fiscais, divididos em dois grupos, que contro-

lam e fiscalizam toda a área florestal. Proteger o ambiente 

é o que todos os dias esta equipa tenta fazer. Corrigindo as 

acções negativas que o homem pratica contra o meio am-

biente. Passam a palavra e 

mostram a importância das 

questões ambientais. Pre-

tendem consciencializar as 

comunidades e ensinar às 

gerações vindouras o quão 

importante é preservar a 

biodiversidade. 

Para além das vastas planícies e montanhas repletas de 

espécies vegetais e de vários tipos de animais selvagens, 

como elefantes e gorilas, há uma coisa que irá sempre en-

contrar na floresta de Maiombe: um sorriso estampado nos 

rostos da terra.

the entire forest area. Protecting the environment is what 

this team is trying to do every day. Correcting negative ac-

tions that man carries out against the environment. They 

put the word out and show the importance of environmen-

tal issues. Their aim is to bring awareness to the commu-

nities and to teach coming 

generations how important 

it is to preserve biodiversity. 

In addition to the vast 

plains and mountains rich 

in plant species and many 

kinds of wild animals, such 

as elephants and gorillas, 

there is one thing that you will always find in the Maiombe 

forest: a smile stamped on the faces of the locals.

Mais de 250 mil hectares de 
biodiversidade, em Maiombe. \\ 
More than 250,000 hectares of 

biodiversity, in Maiombe.



O que está no coração
What lies in the heart

MAIOMBE-CABINDA 

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

GRUPO  
MADI-MUNTIMA
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Madi-Muntima. Seu significado: «O que está no cora-

ção». E no coração deste grupo musical, deste povo, desta 

comunidade está muito além da tradição. Está a vontade 

de crescer. A vontade de se mostrar ao mundo. Revelar o 

que tão bem se faz num dos bairros em Maiombe: dan-

çar! Rica em paisagens e gentes da terra, no seio da mãe 

natureza, na floresta do Maiombe, encontramos o Madi-

-Muntima. É ainda um em-

brião. Mas já com história 

para contar. «Não podemos 

deixar de o fazer. Ensinar os 

mais jovens e preservar as 

tradições é o que nós tenta-

mos fazer todos os dias ao 

ritmo das nossas danças», 

revela Simão, coordenador 

do grupo, que de há quatro anos para cá tenta, pelo menos 

duas vezes por semana, junto da população de Chibaianga, 

ensaiar a sua dança tradicional, a Kituene.

 Aqui o ritmo é ao sabor da dança Kituene. É uma dança 

de origem congolesa democrática e é na região de Maiom-

be que ela tem maior destaque. É cativante. Por minutos, 

sentimos como se estivéssemos no meio do grupo a dan-

çar, tal e qual os membros o fazem. Aqui não há idades. 

Desde os pequeninos até aos mais velhos, todos juntos se 

Madi-Muntima. Its meaning: «What lies in the heart». 

And in the heart of this music group, of this people, of this 

community, there is much more than tradition. There lies 

the desire to grow. The desire to show themselves to the 

world. To reveal what is done so well in one of the neigh-

bourhoods in Maiombe: dancing! Rich in landscapes and 

people of the land, in the heart of Mother Nature, in the 

forest of Maiombe, we find 

Madi-Muntima. It’s still early 

days. But it already has a sto-

ry to tell. «We cannot stop 

doing it. Teaching the young 

and preserving traditions 

is what we are trying to do 

every day to the rhythm of 

our dances», reveals Simão, 

the group’s coordinator, who, has been trying for four  

years now, at least twice a week, with the population of 

Chibaianga, to practice their traditional dance – Kituene.

Here the rhythm is dependent on Kituene dancing. It is 

a dance of Democratic Congolese origin and it is in the re-

gion of Maiombe that it is most popular. It is captivating. 

For minutes we feel as if we are in the middle of the group 

dancing, just as its members are. Here there are no ages. 

From the very small to the very old, everyone together, 

divertem e abrem os seus corações a este ritmo tão pró-

prio. Usam os mais variados instrumentos rudimentares, 

que são feitos ali, na comunidade. O batuque, por exem-

plo, é composto, na parte de cima, por pele do animal, e a 

parte inferior é feita de árvore oca, trabalhada de forma a 

que seja produzido som. Um som que se coaduna com o 

sistema de música tradicional. Existem também o chacal e 

o kikuiti – este último feito de bambu –, que também ser-

vem para reproduzir sons, cada um distinto dos outros. É 

através do som que entra no 

ritmo tradicional que todos, 

unidos, dançam como ‘dan-

çam’ as árvores quando a 

brisa lhes sopra. 

Na província de Cabinda 

existem vários géneros de 

danças típicas. Os mais ve-

lhos tendem a passar o testemunho às gerações vindou-

ras. Ensinam-nas. Sempre com o mesmo intuito: não dei-

xar cair no esquecimento as tradições. A música. Motivar 

os mais jovens para a prática das danças tradicionais é o 

objectivo de quem não quer ver a tradição desvanecer. 

 Das muitas danças tradicionais existentes na provín-

cia, a dança Kintueni é já uma marca e uma aposta dos 

cabindas. Estas danças são uma forma de contribuir para 

having fun and opening their hearts to this tradicional 

rhythm. They play the most varied of simple instruments, 

which are made there in the community. The batuque 

drum, for example, is made from animal skin, for the top, 

while its base is made from hollow tree, worked so as to 

produce sound. A sound that is consistent with the tradi-

tional music system. There is also the chacal and the kikuiti 

– the latter made of bamboo -, which also serve to produce 

sounds, each one different from the next. It is through the 

sound that enters in the tra-

ditional rhythm that every-

one, together, dances as the 

trees ‘dance’ when blown by 

the breeze.

In the province of Cabinda 

there a many kinds of tra-

ditional dances. The elders 

tend to pass on their knowhow to coming generations. 

They teach them. Always with the same thing in mind: to 

prevent traditions from falling by the wayside. Music. Mo-

tivating young people to do traditional dance is the aim of 

those who don’t want to see tradition fade away.

Of the many traditional dances that exist in the prov-

ince, the Kintueni dance is already a trademark and a fo-

cus of the people of Cabinda. These dances are a way of 

No coração da população de 
Chibaianga o ritmo é a tradição 
musical.\\  In the heart of the 

population of Chibaianga the rhythm 
is music tradition.

O grupo Madi-Muntima marca 
território ao sabor da dança 

Kintueni. \\ The Madi-Muntima 
group marks its territory to rhythm 

of the Kintueni dance.
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o enriquecimento e diversificação da cultura da terra. Pre-

servar a tradição e ir sempre à descoberta de novos valores 

culturais é o que o grupo Madi-Muntima tem vindo a fazer 

ao longo destes quatro anos de existência. Mantendo vivas 

as danças tradicionais. Já os antepassados as dançavam. 

Agora, as gerações mais novas reintroduziram estes ritmos 

nas suas vidas. Os cabindas, tanto no passado como no 

presente, dão valor às suas próprias tradições. Os costumes 

prevalecem na memória e nos actos de todo o cabindense.

contributing to the enrichment and diversification of local 

culture. Preserving tradition and always discovering new 

cultural values is what the Madi-Muntima group has been 

doing during the four years of its existence. Keeping tradi-

tional dances alive. Their predecessors danced them. Now 

the youngest generations have introduced these rhythms 

into their lives. The people of Cabinda, as much in the past 

as in the present, value their own traditions. The customs 

remain in the memory and in the acts of all Cabindans.



Histórias de terra e mar
Tales of land and sea

MAIOMBE-CABINDA

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

A PESCA
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Uma floresta virgem. Praias belas e longas. Verdadeiros 

paraísos. A areia da praia de Lândana chama a atenção 

dos turistas e não só. Aqui, o chão é pisado por dezenas 

de pescadores. Eles que vivem do mar. A praia, tranqui-

la e límpida, foi em tempos um local de comércio intenso. 

Nas águas do Zaire, naquele silêncio, habitavam os peixes. 

Frutos do mar. Alimentos do povo. Hoje, nem os olhos nem 

as canoas se enchem tanto quanto acontecia há alguns 

anos atrás. Há menos peixe. 

Mesmo assim, em Lânda-

na, município de Cacongo, 

a actividade piscatória ain-

da é o sustento de muitas 

comunidades. Todos os 

dias, há quem reme no mar.  

Pascoal, pescador há mais 

de 25 anos, conta que cres-

ceu no meio da pesca. A sua 

família já se sustentava através desta actividade. «Desde 

sempre a pesca faz parte da minha vida. Antigamente, no 

tempo dos meus pais, a captura de pescado era em gran-

des quantidades e nem sequer era necessário navegar 

muitas milhas para pescar», lembra com saudade Pascoal.  

Levantam-se cedo. São 7h00 da manhã. Com tudo pre-

parado nas canoas, o gelo e as redes, assim como o pão e 

as conservas, seguem rumo ao mar. A três ou quatro mi-

lhas encontra-se o destino. Passaram cerca de sete ho-

ras a remar. Lançam as redes. Esperam. Quando não há 

A virgin forest. Long, beautiful beaches. True paradises. 

The sand on Lândana beach, and much more besides, 

draws the attention of tourists. Here the ground is trodden 

by dozens of fishermen. Men living from the sea. The beach, 

peaceful and clear, was once a place of intensive trading. In 

the waters of Zaire, in that silence, there were fish. Fruit of 

the sea. Food for the people. Today, the canoes aren’t filled 

as much as they were some years ago. There are less fish. 

Even so, in Lândana, in the 

municipality of Cacongo, 

fishing is still the livelihood 

of many communities. Eve-

ry day someone is out there, 

rowing in the sea. Pascoal, 

a fisherman for more than 

25 years, tells us that he 

grew up surrounded by fish-

ing. His family was already 

making its living through this activity. «Fishing has always 

been part of my life. Formerly, in my parents’ time, fish 

were caught in great quantities, and you didn’t even need 

to row out many miles to fish», Pascoal longingly recalls.

They get up early. It’s seven in the morning. With every-

thing prepared in the canoes, the ice and the nets, as well 

as bread and cans of food, they set off out to sea. The desti-

nation is three or four miles away. They spend about seven 

hours rowing. They cast the nets. They wait. When there 

aren’t enough fish they sleep in the canoes until the fol-

A actividade piscatória ainda é 
o sustento de muitas famílias de 

Lândana. \\ Fishing is still the 
livelihood of many families  

in Lândana.

peixe suficiente dormem nas canoas até ao dia seguinte. 

Não desistem. Chegam a ficar dois dias no mar. Nos dias 

de tempestade o perigo é maior. «Nós rezamos sempre 

para que as tempestades não nos encontrem lá na água»,  

conta Pascoal. 

Antes de embarcarem os pescadores preparam as redes. 

E Pascoal explica que o fio na agulha facilita na recupera-

ção das redes. Dá-lhes nova vida. Todos os dias quando 

chegam a terra verificam o material. Há sempre danos e 

têm de os reparar. Para os 

que desconhecem, as redes 

são compostas por um cabo 

de chumbo e bóias que não 

deixam a rede ir ao fundo do 

mar. O peixe vindo do sul ou 

do norte quando encontra 

a rede é apanhado. Existem redes com várias dimensões 

mas, para Pascoal, a rede com 500 metros já é suficiente 

devido à escassez que há de peixe. Há momentos que che-

ga a pescar 100 quilos, 50 quilos e às vezes nenhum. 

Em Lândana existem cerca de 700 pescadores. Nunca 

vão todos para o mar na mesma altura. Um dia uns, outro 

dia outros. É sempre assim. Capturam a savelha, corvina e 

tubarões. Em tempos, já chegaram a pescar tubarões com 

20 ou 30 quilos, o que não acontece nos tempos que cor-

rem. Na praia encontram-se canoas e barcos de pesca com 

muitas histórias de terra e mar.

lowing day. They don’t give up. They end up spending two 

days at sea. On stormy days the danger is greater. «We al-

ways pray that the storms don’t hit when we’re out in the 

water», Pascoal tells us. 

Before getting in the canoe the fishermen get the nets 

ready. And Pascoal explains that needle skills help in re-

pairing the nets, giving them new life. Every day when 

they get back to land they check their equipment. There 

is always damage and they have to repair it. For those not 

in the know, the nets are 

made up of a lead cable and 

buoys that stop the net from 

sinking to the bottom of the 

sea. When the fish, coming 

from the south or from the 

north, reach the net, they are 

caught. There are nets of varying sizes but, for Pascoal, the 

500-metre net is enough, due to the lack of fish out there. 

Sometimes the catch is 100 kilos, 50 kilos, and others the 

net remains empty.

In Lândana there are about 700 fishermen. They never all 

go out to sea at the same time. One day some of them go; 

the next others. It’s always like that. They catch shad, mea-

gre and sharks. At one time, they would even catch sharks 

weighing 20 or 30 kilos, which is no longer the case. On the 

beach there are canoes and fishing boats with many tales 

of land and sea. 

Lândana foi, em tempos, um local de 
comércio intenso. \\ Lândana was 

once a place of intense trading.



Montar um sonho \\ Riding a dream

PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY FILIPE FARINHA

FEQUANGOLA
Angola não tem uma raça própria de cavalos. Nem tem 

muitos centros hípicos que formem cavaleiros. Contam-se 

apenas duas registadas: uma nos arredores de Luanda e 

outra no Lubango. Mas se há coisa que Angola tem é von-

tade. Uma enorme vontade de desenvolver as actividades 

equestres. A formação da Federação Angolana do Desporto 

Equestre (Fequangola) é prova disso. Surgiu a 11 de Fevereiro 

de 2011 com um propósito directo: promover o desenvolvi-

mento humano através do desporto equestre. Combinan-

do esforços para competir ao mais alto nível, a Fequangola 

já começou a arrecadar conquistas. A mais importante 

chegou a 14 de Dezembro de 2014, marcando a entrada de 

Angola como membro filial efectivo da Federação Interna-

cional Equestre (FEI), por decisão unânime. Agora, a galope, 

a Fequangola prepara-se para saltar barreiras e alcançar as 

grandes competições regionais e internacionais.

Angola doesn’t have its own breed of horse. It doesn’t have 

many riding centres to train riders. There are only two listed: 

one in the outskirts of Luanda and another in Lubango. But 

if there is one thing Angola has, it’s desire. A huge desire to 

develop equestrian activities. The formation of the Angolan 

Federation of Equestrian Sport (Fequangola) is proof of this. It 

came into being on February 11, 2011, with one direct purpose: 

to promote human development through equestrian sport. 

Joining forces to compete at the highest level, Fequangola can 

already boast achievements. The most important took place 

on December 14, 2014, which marked Angola’s entry as a full 

affiliate member of the International Federation for Eques-

trian Sports (FEI), by unanimous decision. Now, Fequangola 

is preparing, at a gallop, to jump over barriers and reach major 

regional and international competitions.
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Reconhecida como o 133.º membro da FEI, integrando o 

grupo IX composto por países como Botswana, República 

Democrática do Congo, Quénia, Madagáscar, África do Sul, 

entre outros, Angola tem agora a missão de abraçar a mo-

dalidade com todo o rigor e disciplina. O objectivo não é 

criar elites, é posicionar o país no mundo equestre, cativar 

a atenção de jovens cavaleiros, criar mais centros hípicos e 

valorizar os cavalos. Quem sabe até criar uma raça própria. 

O desejo é de Ginga Neto de Almeida, a vice-presidente para 

as Relações Exteriores da Fequangola que, tal como o presi-

dente José Alfredo Ekuikui e os restantes elementos da di-

recção, não esconde o orgulho de ver a bandeira angolana 

nas provas hípicas. O sonho maior? Alcançar a participação 

nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Equestres do Mundo.

Recognised as the 133rd member of the FEI, part of Group 

IX made up of countries such as Botswana, the Democratic 

Republic of the Congo, Kenya, Madagascar, South Africa, 

among others, Angola now has the mission to embrace 

the sport to the letter and in a disciplined manner. The aim 

is not to create elites; it is to place the country within the 

equestrian world, to capture the attention of young riders, 

to create more riding centres and to promote the value of 

horses. Who knows, even create a national breed. This is the 

wish of Ginga Neto de Almeida, vice-president for Foreign 

Affairs at Fequangola, who, just like president José Alfredo 

Ekuikui and the remaining members of the board, is proud 

to see the Angolan flag flying at equestrian events. The 

great dream? To take part in the Olympic Games and in the 

World Equestrian Games.  
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Antes de segurar bem nas rédeas e galopar em direcção à 

conquista de todos os sonhos, a Fequangola vai mostrando 

a sua vontade de marcar posição no universo equestre. De 

30 de Março a 5 de Abril, oito atletas convocados pelo se-

leccionador Kali Mendonça competiram no CSI4* Angola, 

no Vilamoura Equestrian Centre, na região portuguesa do 

Algarve. Foi uma semana dedicada ao país, comemorando 

a entrada na FEI e os 40 anos de independência, com a rea-

lização do Grande Prémio numa data também especial: 4 de 

Abril, dia em que se celebrava os 13 anos da assinatura do 

acordo de paz em Angola. Integrado no circuito do Vilamoura 

Atlantic Tour 2015, este concurso de salto de obstáculos 

ao nível de quatro estrelas selou a estreia de Angola numa 

Before taking a firm hold of the reins and galloping to-

wards achieving all these dreams, Fequangola is show-

ing its desire to make a statement in the equestrian uni-

verse. Between March 30 and April 05, eight riders chosen 

by selector Kali Mendonça competed at the CS14* An-

gola, at the Vilamoura Equestrian Centre, in the Portu-

guese region of the Algarve. It was a week dedicated to 

the country, commemorating the entry into the FEI and 

40 years of independence, while a Grand Prix was hold 

on an equally special date: April 04, the day celebrating 13 

years since the signing of the peace agreement in Angola.  

Part of the Vilamoura Atlantic Tour 2015, this four-star 

show jumping competition sealed Angola’s debut at an 

prova internacional e foi qualificativo para o Campeonato 

da Europa deste ano e para os Jogos Olímpicos do Brasil. 

Angola era a única nação africana entre cerca de 30 países 

em competição. Os cavaleiros, apesar de montarem ca-

valos emprestados pelo português Luís Sabino Gonçalves 

e terem tido apenas dez dias para adaptação ao circui-

to, conseguiram integrar o Top 10 da qualificação. Ricardo 

Chimbundi, do Centro Hípico da Gimunalu, foi o mais bem 

posicionado, obtendo o 5.º lugar. «Participámos nas provas 

de 1,10 m. O objectivo era mostrar aos nossos atletas o ca-

minho para chegar à alta competição e apresentar a nossa 

determinação na modali-

dade», explica Ginga Neto 

de Almeida. Com o primeiro 

passo dado, a Fequangola 

traça um percurso: «Acima 

de tudo necessitamos de 

mais hípicas em território 

nacional e que os atletas federados – neste momento estão 

12 registados na FEI – não sejam apenas da região de Luan-

da. Vamos ter de investir muito em formação, não só de ca-

valeiros mas também de tratadores, ferradores ou veteri-

nários», esclarece Ginga. Na lista de sonhos da Fequangola 

encontram-se, para além da presença em competições 

regionais e nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, tornar 

Angola num destino do turismo equestre. Para Ginga, criar 

uma pista de corridas e um hotel, semelhante ao Meydan 

Racecourse, no Dubai, seria a meta perfeita.

international event, and was a qualifying event for the Eu-

ropean Championship this year and for the Brazil Olympic 

Games. Angola was the only African nation among some 

30 competing nations. Despite riding horses lent to them 

by Portuguese Luís Sabino Gonçalves and having had only 

ten days to adapt to the circuit, Angolan riders managed to 

make it into the top 10. Ricardo Chimbundi, from the Gimu-

nalu Riding Centre, was the best placed, taking fifth place. 

«We took part in the 1.10 m event. The aim was to show 

our riders the way to reach top-level sport and to show 

our determination in the sport», explains Ginga Neto de 

Almeida. With the first step 

taken, Fequangola is follow-

ing a path: «Above all else 

we need more competitions 

in Angola and federated rid-

ers – there are 12 registered 

with the FEI at the moment 

– shouldn’t just from the region of Luanda. We are going 

to have to invest a great deal in training, not only of riders 

but also of handlers, blacksmiths or vets», explains Ginga. 

Fequangola’s list of dreams includes, in addition to tak-

ing part in regional competitions and the Tokyo Olympic 

Games in 2020, making Angola an equestrian tourism 

destination. For Ginga, creating a racecourse and a hotel, 

similar to the Meydan Racecourse, in Dubai, would be the 

perfect goal.

Angola quer competir nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio em 2020. \\ 
Angola wants to compete in the 
Tokyo Olympic Games in 2020.
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WALDEMAR 
TAVARES

Foi ao ouvir uma cassete com a música Granada d’ Os 

Três Tenores Josep Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido  

Domingo que a magia da música lírica despertou em  

Waldemar Tavares. Desde criança que ouvia a mãe nos 

grupos femininos da Igreja, mas foi aquela cassete do 

pai que o fez descobrir o seu sonho. Aos 11 anos come-

çou a cantar e em 2003 conheceu aquele que viria a ser o 

seu maior mentor: Mário Gama, o rei da música lírica em  

Angola. Acompanhou-o até em vários concertos pelos 

EUA e conquistou o público pela sua resistência, elastici-

dade e extensão vocal. Da performance em Washington 

trouxe muito mais do que experiência. Trouxe reconheci-

mento e uma alcunha: Valderotti. 

The magic of operatic music was first felt by Waldemar 

Tavares when he was listening to a cassette of The Three 

Tenors, Josep Carreras, Luciano Pavarotti and Plácido Do-

mingo as they sang Granada. Ever since he was a child he 

had heard his mother sing in the church’s female choirs, 

but it was his father’s cassette that helped him discover 

his dream. At 11 he began to sing and in 2003 he met the 

person who would become his greatest mentor: Mário 

Gama, the king of operatic music in Angola. He accompa-

nied him on various concerts across the USA and wowed 

audiences with his resistance, elasticity and vocal exten-

sion. From his performance in Washington he took away 

much more that the experience. He took with him recogni-

tion and a nickname: Valderotti. 



56 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 57 

É ao som de ‘O sole mio, escrita por Giovanni Capurro e 

eternizada pela voz de Luciano Pavarotti, que apresen-

tamos Waldemar Tavares. Nenhuma canção seria mais 

apropriada do que a preferida do cantor lírico angola-

no. Com 32 anos, Valderotti já pisou palcos nos EUA - em  

Washington DC e Nova Iorque -, em Portugal e, claro, em 

Angola. A sua jornada começou ainda no berço, ouvindo 

a voz da mãe. Depois, à medida que foi crescendo, pro-

curou formação artística 

através da Igreja Metodista 

de Monte-Sinai. Com Mário 

Gama, ou Tio Mário como 

lhe chama, como mentor 

durante 11 anos, Waldemar 

angariou experiência e foi 

aplaudido de pé por pes-

soas que o comparavam 

com Pavarotti. Neste universo, deu os primeiros passos 

como cantor lírico de casamentos, tendo sido o escolhido 

pela Tia Elisa João Ernesto da Igreja do Carmo para ser o 

intérprete do tema Ave Maria, de Schubert, num casamen-

to na Sé Catedral de Luanda em 2006. O destino quis que 

este casamento se tornasse num momento importante da 

carreira de Waldemar. «Conheci a Tatiana Botelho neste 

dia do casamento da sua irmã. De lá para cá, a Tatiana tem 

It is to the sound of ‘O sole mio, written by Giovanni 

Capurro and eternalised by the voice of Luciano Pa-

varotti, that we present Waldemar Tavares. No other song 

would be more appropriate than the favourite one of the  

Angolan singer. At 32, Valderotti has already performed in 

the USA – in Washington DC and New York –, in Portugal 

and, of course, in Angola. His journey began from the cra-

dle, listening to the voice of his mother. Then, as he grew, 

he sought artistic training 

through the Monte-Sinai 

Methodist Church. With 

Mário Gama, or Uncle Mário 

as he calls him, as his men-

tor for 11 years, Waldemar 

gained experience and was 

given standing ovations by 

people who compared him to 

Pavarotti. In this universe, he took his first steps as a clas-

sical singer at weddings, and was chosen by Aunt Elisa 

João Ernesto from the Igreja do Carmo to sing Schubert’s 

Ave Maria at a wedding in Luanda Cathedral, in 2006. Fate 

would have it that this wedding be an important moment 

in Waldermar’s career. «I met Tatiana Botelho on the day 

of her sister’s wedding. From then until now, artistically,  

Tatiana has guided my every step», he explains. In addition 

Waldemar Tavares é conhecido por 
Valderotti pela semelhança vocal 

com Pavarotti \\ Waldemar Tavares 
is known as Valderotti for his vocal 

similarities to Pavarotti
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sido para mim, artisticamente, a luz para os meus passos», 

explica. Para além de Tatiana, Waldemar destaca o apoio 

incondicional da esposa para continuar a perseguir o seu 

sonho de ser cantor. 

Com uma vontade extraordinária, Valderotti diz ter a 

música no seu ADN. Hoje, Waldemar é funcionário ban-

cário e dedica-se ao mecenato, mas a música não está em 

segundo plano. A par dos casamentos, Waldemar lidera 

um projecto que o enche de orgulho: o Jango da Ópera. «É 

um movimento de cantores líricos angolanos residen-

tes no país e não só, que comungam a arte do bel canto 

nas áreas de Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Mozart,  

Händel ou Beethoven», conta Valderotti. Já protagoniza-

ram concertos e, neste momento, o grupo composto por 

30 elementos dedica-se à formação artística de crianças, 

jovens e adultos que queiram enveredar pela música lírica 

e vivam prioritariamente em comunidades carenciadas. 

Com a certeza de que a música lírica é a alegria da sua 

vida, Valderotti só não se sente completamente realizado 

por lhe faltar levar a sua voz ao mundo com a edição de 

um CD. «Tenho a matriz do meu CD concebida há mais de 

oito anos. Só falta o financiamento na ordem dos 105 mil 

dólares. Quando digo o valor, as pessoas questionam-me. 

Os números chegam a essa fasquia porque eu não quero 

só fazer um CD. O conceito da arte é mudar culturas de 

pensamento e eu com a minha música quero chegar a 

mais pessoas. Quero fazer aquilo que o Pavarotti fazia mui-

to bem: levar o canto lírico às comunidades», esclarece 

Waldemar, acrescentando que considera fundamental que 

pessoas surdas ou cegas possam perceber e sentir o que 

está a cantar. 

to Tatiana, Waldemar highlights the unconditional sup-

port of his wife to continue to pursue his dream of being 

a singer.

With an extraordinary desire, Valderotti says that music 

is in his DNA. Waldemar works in a bank now and is dedi-

cated to sponsorship, but music isn’t in the background. 

Together with weddings, Waldemar heads a project that 

fills him with pride: Jango da Ópera. «It is a movement of 

Angolan operatic singers living in the country, and be-

yond, who share the art of bel canto in the areas Giacomo 

Puccini, Giuseppe Verdi, Mozart, Händel or Beethoven», 

explains Valderotti. Concerts have already been held and, 

at the moment, the group made up of 30 members is ded-

icated to training children, young people and adults, who 

want to get into operatic music and for most part live in 

deprived communities. 

Certain that operatic music is the joy of his life, Valderotti 

only doesn’t feel entirely fulfilled as he is yet to bring his 

voice to the world through releasing a CD. «I have the mas-

ter copy of my CD, made more than eight years ago. All 

that is missing is financing to the value of 105 thousand 

dollars. When I say the amount, people ask me why. The 

figures reach this level because I don’t just want to make 

one CD. The concept of art is to change cultures of thinking 

and with my music I want to reach more people. I want to 

do what Pavarotti did really well: bringing operatic singing 

to the communities», explains Waldemar, adding that he 

considers it fundamental that deaf or blind people can un-

derstand and feel what it is being sung. 

«O conceito da arte é mudar culturas 
de pensamento»\\ «The concept of 
art is to change cultures of thinking»
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«Sinto-me em casa quando estou a fazer 
cinema» \\ «I feel at home when I’m 

making films»
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PEDRO HOSSI

Não foi com o cair de um trovão numa montanha que o 

gosto por representar surgiu na vida de Pedro Hossi. Ex-

perimentou fazer teatro, aos 19 anos. Não correu bem. A 

teimosia fê-lo perceber que havia qualquer coisa que o 

movia naquela direcção. Foi à procura de formação. Nova 

Iorque esperava-o. Foi aceite numa das mais prestigiadas 

escolas de actores: a Lee Strasberg. Apaixona-se pelo tea-

tro. O cinema aparece mais tarde na sua vida. Aos 22 anos 

dá o salto na carreira. Fez teatro, em Paris, onde trabalhou 

com o americano Jack Waltzer. Depois segue rumo a Los 

Angeles. Aqui nasce a paixão pelo cinema. Há uma coisa 

que Pedro gosta de lembrar: o momento entre a «acção» e 

o «corta» pode ser tão sublime quanto saltar de um avião 

e fazer skydiving ou conduzir a sua moto pela pacífica Hi-

ghway Coast, aquela que liga Los Angeles a São Francisco. 

É a adrenalina no máximo.

Como foi a sua infância?

Tive uma infância feliz. Passei-a entre Luanda e Portu-

gal. Vivi cá (Luanda) até aos dois anos, depois fui para Por-

tugal. Vinha cá pelo menos uma vez por ano. Ainda faço 

parte da geração que brincava nas ruas. Nós não sabíamos 

o que era ter telemóveis  

e computadores. 

O que o marcou mais?

Desde muito cedo, o gos-

to pela velocidade. Comecei 

por ter bicicletas. Depois, 

tive motas e tenho até hoje. 

Sou um aficionado da ve-

locidade. Na adolescência 

fazia parte das corridas de BMX e depois acabou por ser 

uma paixão. Paixão que permanece até hoje. As motas e 

a velocidade. 

É o gosto pela velocidade que o faz ter sucesso?

Ah, isso é uma boa pergunta. Não. A velocidade, hoje em 

dia, funciona como uma terapia. Não é bem a velocidade 

mas sim o andar de mota. Nós somos constantemen-

te bombardeados pelas redes sociais, telefone, internet, 

há uma série de funções e, quando estou a conduzir uma 

moto, sou eu e uma máquina, só. Há momentos de solidão 

que para mim são preciosos.  

Sente necessidade de, às vezes, esquecer o mundo e vi-

ver apenas o seu?

Enquanto conduzo é o meu mundo. Faz-me bem. É 

quando analiso. Penso. Quando tomo decisões. 

Um actor nasce com o talento?

Existe uma percentagem, muito pequena, de actores que 

nascem com um talento inato. A maioria dos actores que 

conheço, grandes actores, são pessoas que foram à procu-

ra de formação, como eu fui.  

It wasn’t a clap of thunder on a mountaintop that led Pedro 

Hossi to a life in acting. He experimented with theatre, at 

the age of 19. It didn’t go that well. But his stubborn streak 

made him realise that there was something moving him in 

that direction. He went in search of training. New York was 

waiting for him. He was accepted into one of the most pres-

tigious acting schools: Lee Strasberg. He fell in love with 

theatre. Films appeared later in his life. At 22 he jumped 

feet first into his career. He did theatre in Paris, where he 

worked with American Jack Waltzer. Then he made his way 

to Los Angeles. Here his passion for film was awakened. 

There is something that Pedro likes to recall: the moment 

between «action» and «cut» can be as sublime as leaping 

from a plane and skydiving or driving his motorbike along 

the Pacific Coast Highway, which connects Los Angeles to 

San Francisco. It is adrenalin to the max.

What was your childhood like?

I had a happy childhood. I spent it between Luanda and 

Portugal. I lived here (Luanda) until I was two, then I went 

to Portugal. I came here at least once a year. I’m part of the 

generation that still played in the streets. We didn’t know 

what having mobile phones 

and computers meant.

What marked you most?

From a very early age, 

a taste for speed. I started 

with bicycles. Then, I’ve had 

motorbikes and still do to-

day. I’m a speed freak. When 

I was a teenager I took part 

in BMX races and then it became a passion. A passion that 

remains to this day. Motorbikes and speed.

Is your taste for speed what brings you success?

Ah, that’s a good question. No. Nowadays speed works 

like a therapy for me. It’s not exactly speed, rather riding 

my motorbike. We are continually bombarded by social 

networks, telephones, Internet; there is a series of func-

tions, and when I’m riding a motorbike, I am me and a ma-

chine, nothing else. There are moments of solitude that are 

precious for me.

Do you sometimes feel the need to forget the world and 

experience yours alone?

When I riding it’s my world. It does me good. It’s when I 

analyse things. I think. When I make decisions.

Is an actor born with talent?

There is a percentage, a very small one, of actors that 

have innate talent. Most of the actors I know, great actors, 

are people that went in search of instruction, as I did.

«É gratificante ver o meu trabalho 
reconhecido depois de tanta 

polémica»\\ «It’s gratifying to see 
my work recognised after so much 

controversy»



62 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 63 

E como foi parar às telenovelas?

 (Risos). Era um sonho de criança. Estou a brincar. (risos). 

O papel era irrecusável para qualquer actor. Como os brasi-

leiros dizem, foi um presente.

Valeu a pena?

Valeu. Superou todas as minhas expectativas. A novela 

Jikulumessu é o programa com maior audiência de sempre 

na Televisão Pública de Angola. É um sucesso absoluto. 

Qual foi a maior dificuldade que encontrou?

A novela Jikulumessu foi suspensa. Lidar com esse nível 

de exposição mediática foi uma coisa que me assustou. Foi 

como ter de deixar de ser um actor durante aquelas sema-

nas e passei a ser, pela sensação que tive, um alvo político. 

Isso foi complicado. Mas o que aconteceu deu abertura a 

um diálogo sobre a questão da homossexualidade. Está na 

altura de se falar.  

Alguma vez sentiu medo na rua por causa do papel  

que representou?

Houve um caso isolado. Na altura do beijo homossexual. 

Fui abordado na rua de uma forma menos simpática. O 

diálogo estava um bocado 

agressivo. Agora há empatia. 

As pessoas perceberam as 

consequências que este tipo 

de rejeição pode ter. 

Como vê a área da repre-

sentação em Angola?

Aqui é uma indústria que se encontra numa fase em-

brionária. A Semba Comunicação está de parabéns pelas 

produções que tem criado. Se Deus quiser vamos ser no-

meados ao Emmy. Tem de haver mais apoio da parte do Mi-

nistério da Cultura, das entidades que regulam, em Angola. 

Ganhou o prémio de melhor actor, atribuído pela moda 

Luanda 2015. O que representou pra si?

Ganhei um prémio, no ano passado, pelo filme Grand 

Kilapy, do grande realizador Zezé Gamboa. Mas, este, em 

2015, teve um sabor muito especial. Algumas das melho-

res cenas que eu fiz na vida fiz neste projecto, Jikulumessu. 

É gratificante ver o meu trabalho reconhecido depois de 

tanta polémica. 

E agora que projectos tem em vista?

Tenho um projecto para a televisão em Portugal mas por 

razões contratuais não posso adiantar muito mais. 

E Los Angeles fica para trás?

Não, não. Há muita coisa a acontecer e sinto que sou 

mais útil fora de Los Angeles. Quero fazer coisas no Brasil. 

Esta nossa geração está a criar e a trabalhar em conjunto. 

And what was it like winding up in soap operas?

(Laughter). It was a childhood dream of mine. I’m just 

kidding. (laughter). The role was one no actor could turn 

down. As the Brazilians say, it was a gift.

Was it worth it?

Yes it was. It exceeded all my expectations. The soap 

opera Jikulumessu is the programme with the highest re-

corded audience ever on national broadcaster Televisão 

Pública de Angola. It was full-on success.

What was the greatest difficulty you had?

The soap opera Jikulumessu was suspended. Deal-

ing was this level of media exposure was something that 

scared me. It was like having to stop being an actor dur-

ing those weeks, and becoming, from the sensation I had, a 

political target. This was complicated. But what happened 

opened up a dialogue on the issue of homosexuality. The 

time has come to talk about it.  

Have you ever felt scared in the streets because of the 

role you played?

There was one isolated case. At the time of the ho-

mosexual kiss. I was ap-

proached in the street in a 

less than friendly manner. 

The dialogue was a little ag-

gressive. Now there is em-

pathy. People understand 

the consequences this kind 

of rejection can have. 

What is your view of the entertainment industry  

in Angola?

It is an industry that is still in an embryonic phase here. 

Semba Comunicação should be congratulated for the pro-

ductions it has created. If God is willing we will be nomi-

nated for an Emmy. There has to be more support from the 

Ministry for Culture, from the regulating bodies in Angola. 

You won the best actor award at Moda Luanda 2015. 

What did this mean for you?

I won an award last year for the film Grand Kilapy by the 

great director Zezé Gamboa. But this one, in 2015, had a 

very special feel to it. I did some of the best scenes of my 

life in this project, Jikulumessu. It’s gratifying to see my 

work recognised after so much controversy. 

And what projects to do have in store?

I have a project for television in Portugal but for contrac-

tual issues i can’t say more. 

And Los Angeles will have to wait?

No, no. There’s so much happening and I feel that I am 

«A falta de tempo é a coisa que me 
tira do sério, como actor»\\ «Lack of 
time is the thing that drives me nuts, 

as an actor»

Cada vez menos estamos a precisar de um sistema, como 

os canais. Estamos a criar esta ligação entre Angola, Portu-

gal e Brasil. E Cabo Verde agora também. Assim ganhamos 

um controlo sobre o nosso trabalho, coisa que há uns anos 

atrás não acontecia.  

Quando representa, há muito do Pedro nas personagens?

Existe esse mito que os actores são ou devem ser o 

oposto dos papéis que representam. É uma grande menti-

ra, há sempre um pouco do actor em todas as personagens 

que representa. Todos nós temos instintos suicidas, todos 

nós sentimos um amor assim como se fôssemos morrer, 

todos nós já tivemos a sensação de poder e fraqueza ab-

solutos. Nós temos tudo isso dentro de nós e à medida que 

vamos crescendo criamos um arsenal de emoções.  

O saber que pode errar é o que mais o preocupa quando 

está em gravações?

Não. Eu adoro errar (risos). É quando não tenho mais 

tempo. Fazer telenovela é fazer entre 20 a 30 cenas por dia, 

cinco a sete mudas de roupa, dezenas de páginas…sentia, 

às vezes, que não tinha tempo suficiente, queria mais um 

take. Então o segredo é fazer um bom primeiro take, um 

melhor segundo take e, se tivesse a sorte de ter um ter-

ceiro, ser ainda melhor. Enquanto no cinema é diferente: 

são duas cenas por dias, fazem-se não sei quantos takes. 

A falta de tempo é a coisa que me tira do sério, como actor.

Com qual das áreas da representação se identifica mais?

Televisão foi uma agradável surpresa. Aprendi muito sobre 

more useful away from Los Angeles. I want to do things in 

Brazil. Our generation is creating and working together. We 

need a system, such as channels, less and less. We are cre-

ating this connection between Angola, Portugal and Brazil. 

And Cape Verde too now. Like this we are taking control of 

our work; something that a few years ago didn’t happen.

When you act, is there a lot of Pedro in your characters?

There’s this myth that actors are nothing of the sort 

when they act. This is a great lie. There is always a little ac-

tors in all the characters they represent. We all have sui-

cidal instincts, we all feel a love as if were dying, we have 

all had the sensation of absolute power and weakness. We 

all have this within us and as we grow we create an arsenal 

of emotions.

 

Is knowing that you can make mistakes what worries 

you most when filming?

No. I love making mistakes (laughter). It’s when I have 

no more time. Doing a soap opera involves doing 20 to 30 

scenes a day, five to seven costume changes, dozens of 

pages…sometimes I felt that I didn’t have enough time, 

I wanted another take. So the secret is to do a good first 

take, a better second take and, if you’re lucky to have a 

third, to make it even better. With making films it’s dif-

ferent: there are scenes that last for days; you do endless 

numbers of takes. Lack of time is the thing that drives me 

nuts, as an actor.

With which areas of acting do you identify the most?
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a rapidez. A capacidade de memorização foi uma coisa que 

me surpreendeu. Cinema é aquilo que vou fazer para o res-

to da minha vida. É o meu grande amor. É a minha paixão. 

Sinto-me em casa quando estou a fazer cinema. 

Sente-se realizado?

Não. Há tanta coisa para fazer. Sinto-me feliz!

Que tanta coisa há ainda para fazer?

Gosto de fotografar. Estou a preparar um livro de foto-

grafias que vêm acompanhadas de texto, pensamentos 

soltos. Viajei a Europa inteira, sozinho, tirei uma série de 

fotografias. Agora estive na América do Sul e tirei mais. Em 

breve vou fazer uma viagem pela Ásia, portanto a fotogra-

fia vai ser algo presente na minha vida. Vou dedicar tempo 

a ela. Quero aprender a surfar, é uma das metas para o ano 

2015. Viajar sempre que puder. Namorar muito também, 

que é bom e faz bem. (risos)

Como se definiria numa só palavra?

Optimista. 

The time is coming to get back on stage. The author  

Agualusa is writing a play for me to do. It will be my return 

to the stage. Television was a pleasant surprise. I learnt a 

lot about being quick. The ability to memorise lines was 

one thing that surprised me. I am going to make films for 

the rest of my life. This is my great love. It is my passion. I 

feel at home when I’m making films. 

     

Do you feel fulfilled?

No. There is so much to be done. I feel happy!

What is this ‘so much to be done’?

I like to take photographs. I am preparing a book of 

photographs, which are accompanied by words, random 

thoughts. I travelled all around Europe, on my own. I took a 

series of photographs. I was in South America just now and 

I took more. I’m about to go on a tour of Asia, so photogra-

phy is going to be something present in my life. I am going 

to dedicate time to it. I want to learn to surf; it’s one of my 

goals for 2015. Travelling whenever I can. Dating a lot too, 

which is good and does good. (laughter) 

How would you define yourself in a single word?

Optimistic.
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PAULA 
NASCIMENTO

Aos 34 anos, Paula Nascimento é uma arquitecta de su-

cesso. Com um percurso invejável, a angolana acredita ser 

uma pessoa do mundo e, pelo reconhecimento interna-

cional que tem alcançado, acreditamos que o mundo pode 

ser dela. Deixou Angola aos 10 anos com destino a Lisboa, 

onde estudou até procurar novos rumos. O gosto pela ar-

quitectura levou-a à conceituada Architectural Association 

School of Architecture (AA) em Londres e a fundar a agên-

cia Beyond Entropy, em colaboração com Stefano Pansera. 

Com projectos inovadores, foi-se destacando na Bienal de 

Arquitectura e, especialmente, na Bienal de Arte de Veneza, 

onde o seu trabalho foi reconhecido com o Leão de Ouro 

de melhor representação nacional em 2013. Recentemen-

te, assina o projecto do pavilhão de Angola na Expo Milão 

2015, que decorre de 1 de Maio a 31 de Outubro. Antes da 

Expo começar, Paula já era motivo de orgulho: foi a arqui-

tecta galardoada com o prémio WE – Women for Expo. 

At 34, Paula Nascimento is a successful architect. With an 

enviable career, the Angolan believes that she is a person 

of the world and, given the international recognition she 

has achieved, we believe that the world could be hers. She 

left Angola at the age of 10, bound for Lisbon, where she 

studied until she found new direction. Her interest in archi-

tecture led her to the renowned Architectural Association 

School of Architecture (AA) in London and to found the  

Beyond Entropy agency, together with Stefano Pansera. 

With innovative projects, she has stood out at the Venice 

Architecture Biennale and, in particular at the Venice Art 

Biennale, where her work was recognised with the Golden 

Lion for the best national participation in 2013. She recently 

designed the Angola pavilion for Expo Milan 2015, which 

runs from May 01 to October 31. Before the Expo begins, 

Paula is already a source of pride: she is the architecture 

awarded the WE – Women for Expo prize.

PAULA NASCIMENTO
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Como é que a arquitectura surgiu na sua vida?

Surgiu quando eu era muito jovem. Desde criança que 

me lembro de gostar de desenhar e de pintar. Sempre tive 

uma educação muito dirigida para as artes e por volta dos 

meus dez anos olhei para um quadro e decidi que queria 

estudar arquitectura. Esse quadro mudou a minha vida. Já 

nem me lembro do que é que era. Apenas me recordo que 

era um desenho. A partir daí toda a minha trajectória aca-

démica foi dirigida, de forma consciente, para isso. 

Fale-nos do seu percurso académico e profissional.

Academicamente, estudei em Luanda, na Escola Pri-

mária de São José do Coluni. Aos 10 anos fui para Lisboa 

passar umas férias, porque 

os meus irmãos mais ve-

lhos estavam lá a estudar, 

mas, dadas as circunstân-

cias vividas em Angola em 

1992, acabei por lá ficar. Fiz o 

ensino secundário num colégio em Lisboa e aos 17 anos, 

quando terminei, comecei a procurar escolas de arqui-

tectura com algumas características especiais. Viajei em 

busca do sítio certo e acabei por ir para Londres. Estudei 

na mítica AA – Architectural Association School of Archi-

tecture – que é uma escola muito interessante, muito ex-

perimental, muito livre. Hoje considero-me um bichinho 

daquele modus operandi da AA. Estive aí até ao 3.º ano, 

depois saí e rumei ao Porto, Portugal, onde estagiei com o 

arquitecto contemporâneo português Siza Vieira. Traba-

lhei no projecto de requalificação da Cidade Velha em Cabo 

Verde durante um ano – um ano extraordinário – e depois 

How did architecture come into your life?

It appeared when I was very young. I remember liking 

drawing and painting ever since I was child. I always had an 

education very directed towards the arts and somewhere 

around the age of 10 I looked at a picture and decided that 

I would like to study architecture. This picture changed my 

life. I don’t even remember what it was of. I just remember 

that it was a drawing. From then on, my entire academic 

career has consciously been directed towards this.

Tell us about your academic and professional career.

Academically, I studied in Luanda, at the São José do 

Coluni Primary School. At the age of 10 I went to Lisbon 

for a holiday, because my 

elder brothers were study-

ing there, but, given the cir-

cumstances experienced in 

Angola in 1992, I ended up 

staying there. I went to sec-

ondary school in Lisbon and at 17, when I finished, I started 

to look for architecture school with special characteristics. 

I travelled in search of the right place and ended up going 

to London. I studied at the mythical AA – Architectural As-

sociation School of Architecture – which is a very interest-

ing school, highly experimental, very free. Today I consider 

myself to be a follower of the AA modus operandi. I was 

there until the third year, then I left and went to Oporto, in 

Portugal, when I interned with Portuguese contemporary 

architect Siza Vieira. I worked on a redevelopment project 

of Cidade Velha in Cape Verde for a year – an extraordinary 

year – and then I went back to London. I remained at the 

«Considero-me uma pessoa do 
mundo!»\\ «I consider myself a 

person of the world!»

voltei para Londres. Mantive-me na AA durante mais um 

ano e saí para me formar pela Universidade de South Bank, 

também em Londres. Trabalhei mais dois ou três anos por 

lá e, em 2010, regresso de malas e bagagens a Luanda. Ago-

ra tenho a minha base de trabalho em Luanda e vivo entre  

Luanda, Milão, Lisboa, Veneza… Considero-me uma pes-

soa do mundo!

Tem alguma fonte de inspiração?

Depende muito do trabalho. O meu percurso profissional 

divergiu muito daquilo que eu aprendi no atelier de Siza 

Vieira e do que fiz em Londres – essencialmente projectos 

residenciais e de requalificação. Entretanto envolvi-me 

com a Beyond Entropy, uma agência de investigação que 

opera no ramo da arquitectura, arte contemporânea, geo-

política e urbanismo, fundada com um amigo e parceiro da 

AA, o Stefano Pansera. Todos os projectos assentam nes-

ses quatro pilares. 

Em que é que consiste a Beyond Entropy?

A Beyond Entropy já existe desde 2010. Em 2011 criá-

mos a Beyond Entropy Africa, que é um segmento muito 

específico que desenvolve projectos não só em Angola 

mas também nas cidades africanas. Acabámos por levar 

um projecto chamado Beyond Entropy Angola à Bienal 

de Arquitectura de Veneza em 2012 que chamou muito a 

atenção. Era um projecto que foi parte de uma investiga-

ção feita nas zonas periféricas do Cazenga e que era uma 

proposta para uma infra-estrutura pública. Foi a primeira 

AA for another year and then left to study at South Bank 

University, also in London. I worked for two or three more 

years there and, in 2010, I returned with all my possessions 

to Luanda. Now I have my work base in Luanda and I live 

between Luanda, Milan, Lisbon, Venice…I consider myself 

a person of the world!

Do you have any source of inspiration?

It depends greatly on the work. My professional career 

has skewed a great deal from what I learned in the studio 

of Siza Vieira and from what I did in London – essentially 

residential and redevelopment projects. In the meantime 

I have become involved with Beyond Entropy, a research 

agency working in the field of architecture, contemporary 

art, geopolitics and urbanism, founded with a friend and 

partner from AA, Stefano Pansera. Every project is based 

on these four pillars.

What does Beyond Entropy entail?

Beyond Entropy has been in existence since 2010. In 2011 

we created Beyond Entropy Africa, which is a very specific 

segment that develops projects not only in Angola, but 

also in African cities. We ended up taking a project enti-

tled Beyond Entropy Angola to the Venice Architecture 

Biennale in 2012, which brought us much attention. It was 

a project that was part of research done into peripheral 

areas of Cazenga and which was a proposal for a public 

infrastructure. It was the first time that Angola had taken 

part in the Architecture Biennale. At Beyond Entropy we  

 VISTA EXTERIOR DO PAVILHÃO DE ANGOLA NA EXPO MILÃO 2015 \\EXTERIOR VIEW OF THE ANGOLA PAVILION AT EXPO MILAN 2015

INSTALAÇÃO BEYOND ENTROPY NA DESIGN INDABA \\ BEYOND ENTROPY INSTALLATION AT DESIGN INDABA
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vez que Angola participou na Bienal de Arquitectura. Na 

Beyond Entropy geralmente inventamos os projectos que 

criamos. Não temos clientes. Não porque não queremos 

mas porque é o nosso modus operandi. Criamos tudo para 

que o projecto possa existir. Isso inclui procurar patrocina-

dores, agências públicas, instituições estatais ou público-

-privadas. Vamos desde a conceptualização a toda a ques-

tão de produção executiva. 

Como foi ver o seu projecto para o pavilhão de Angola 

na Bienal de Arte de Veneza em 2013 receber um Leão de 

Ouro para melhor representação nacional?

Foi surreal! Depois da participação na Bienal de Arqui-

tectura, com o apoio do Ministério da Cultura, ter sido tão 

bem-sucedida e ter superado todas as expectativas, rece-

bemos o convite para participarmos na Bienal de Arte de 

Veneza e acabámos por vencer o Leão De Ouro para me-

lhor representação nacional. 

 

Voltou agora a ser galardoada pelo seu projecto do pa-

vilhão de Angola na Expo Milão 2015. Como foi receber o 

WE – Women for Expo?

Mais uma vez, foi surreal. Eu nem conhecia o prémio e 

recebi a notícia no dia do meu aniversário, quando estava 

em Londres. Foi um bom presente de aniversário! Acho que 

é um título maior do que devia ser. Eu não me vejo como 

arquitecta da Expo porque eu sou parte de uma equipa 

multidisciplinar e, na verdade, este projecto é o resultado 

de um trabalho em equipa. Eu não trabalho para os pré-

mios mas, claro, são sempre bem-vindos.

Conte-nos pormenores sobre este projecto para a Expo.

Angola tem vindo a participar de forma consistente nas 

generally invent the projects we create. We don’t have cli-

ents. Not because we don’t want them, but because this is 

our modus operandi. We create everything so that the pro-

ject may exist. This includes finding sponsors, public agen-

cies, state or public-private institutions. We go from con-

ceptualisation to the entire issue of executive production.

What was it like to see your project for the Angola pa-

vilion at the Venice Art Biennale in 2013 being given the 

Golden Lion for the best national participation?

It was surreal! After taking part in the Architecture Bien-

nale, with the support of the Ministry for Culture, having 

been so successful and having exceeded all expectations, 

we received the invitation to take part in the Venice Art Bi-

ennale and we ended up winning the Golden Lion for the 

best national participation. 

You have been awarded once again for your Angola pa-

vilion project at Expo Milan 2015. What was it like to re-

ceive the WE – Women for Expo?

Once again, it was surreal. I hadn’t even heard of the 

award and I got the news on my birthday, when I was in 

London. It was a great birthday present! I think that it’s a 

bigger title than it should be. I don’t see myself as an Expo 

architect because I am part of a multidiscipline team and, 

in fact, this project is the result of team work. I don’t work 

for prizes but, of course, they are always welcome. 

Tell us the details of this project for Expo.

Angola has come to consistently take part in the Expos 

and this pavilion is the largest Angola has ever done. It is 

a project designed from scratch, which responds to the 

Expo’s e este pavilhão é o maior que Angola já fez. É um 

projecto de raiz que responde às exigências da organiza-

ção e do tema máximo Alimentar o Planeta: Energia para a 

Vida. O projecto arquitectónico é um misto com um projec-

to museográfico. É uma máquina cénica, com arquitectura 

e cenário ao mesmo tempo. É inspirado no imbondeiro, não 

fosse ele uma árvore tão importante a nível cultural. Acho 

que é um projecto bem-sucedido porque conseguimos 

chegar a um equilíbrio entre o que é semântica, história 

da exposição e parte técnica, ou seja, o desenvolvimento  

da arquitectura. 

O que será feito do pavilhão depois da Expo?

A proposta institucional é que o pavilhão volte para 

 Luanda e seja remontado. Isso é possível porque é uma es-

trutura de madeira laminada, apenas com uma parte em be-

tão. A ideia é torná-lo num centro cultural e de exposições.

Como é que vê Angola a nível de arquitectura?

Eu penso que há uma classe de arquitectos que tem es-

tado a fazer muita coisa, muitas vezes não tão visível. Mas 

acho que há uma distância 

muito grande entre aquilo 

que são os projectos insti-

tucionais e aquilo que, de 

facto, os arquitectos locais e 

núcleos de investigação têm 

estado a fazer. É necessário 

estabelecer uma ponte que 

torne possível um lado in-

formar o outro para que se 

possa andar para a frente. É preciso também criar mais es-

paço para a produção local. 

Tem projectos para o futuro?

Muitos! Mas não posso revelar tudo. Neste momento es-

tou com uma exposição itinerante que se chama Ilha de 

São Jorge e que é uma instalação em vídeo, de seis artistas, 

que reflecte sobre a questão da modernidade no contex-

to dos cinco países africanos de expressão portuguesa. É 

um projecto acompanhado por um livro editado por mim, 

pela Ana Vaz Milheiro e pelo Stefano Serventi. É um estudo 

exaustivo que tenta traçar as ligações entre os países.

Sente-se realizada?

Sinto-me feliz, acho que é o mais importante. Faço o que 

gosto. Tenho uma sede de conhecimento e de fazer sem-

pre mais. Sou inquieta nesse sentido. Tenho sorte de fazer 

o que gosto e ainda ser paga por isso (risos).

requirements of the organisers and of the overall theme: 

Feeding the Planet: Energy for Life. The architectural pro-

ject is a mix with a museum project. It is a scenic machine, 

with architecture and scenery at the same time. It is in-

spired by the baobab tree, such an important tree in terms 

of culture. I think that it succeeds as a project because we 

have managed to reach a balance between the semantics, 

history of the exhibition and the technical part, i.e., the de-

velopment of architecture.

What will happen to the pavilion after the Expo?

The institutional proposal is for the pavilion to return to 

Luanda, and to be reassembled. This is possible because it 

is a structure in laminate wood, with only one part in con-

crete. The idea is to turn it into a cultural and exhibition 

centre.

What is your view of Angola in terms of architecture?

I think that there is a class of architects that has been 

doing a great deal, often not that visible. But I think that 

there is a very great distance between what institutional 

projects are and what lo-

cal architects and research 

centres have been doing. A 

bridge needs to be estab-

lished that enables one side 

to inform the other so that 

we can move forward. More 

space also needs to be cre-

ated for local production.

Do you have any future projects?

Many! But I can’t tell you everything. At the moment 

I have a travelling exhibition, which is called Ilha de São 

Jorge and which is a video installation, by six artists, which 

reflects on the issue of modernity in the context of five 

Portuguese-speaking African countries. It is a project that 

includes a book published by me, by Ana Vaz Milheiro and 

by Stefano Serventi. It is a thorough study, which attempts 

to outline connections between the countries.

Do you feel fulfilled?

I feel happy; I think that’s the most important thing. I do 

what I like. I have a thirst for knowledge and for always do-

ing more. I am restless in this sense. I am lucky to do what I 

like doing and to be paid for it on top (laughter). 

«Na Beyond Entropy inventamos os 
projectos que criamos. Não temos 

clientes»\\ «At Beyond Entropy we 
invent the projects we create. We 

have no clients»

PAVILHÃO DE ANGOLA NA BIENAL DE VENEZA EM 2013 \\ ANGOLA PAVILION AT THE VENICE BIENNALE IN 2013
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KINA MAUA 
N’PANGO 

As cores. As luzes. Os ideais. Os medos e sonhos. Obras 

que representam a humanidade. Um universo infinito. 

Uma arte contemporânea afro-europeia. Este é o mun-

do de Kina Maua, nascida em Angola, onde viveu até aos 

quatro anos, e criada em Portugal. Aos 13 anos começa a 

pintar. É em Portugal que descobre a paixão pela pintura e 

o amor da sua vida, o marido. É o coração que a faz mudar 

as bagagens rumo à Suíça. Até hoje permanece. Mais tarde, 

as suas origens falaram mais alto e Kina Maua, seu nome 

artístico, volta a Angola, no ano 2007. Quis conhecer a sua 

terra natal, Uíge, e os familiares que nunca conheceu. Hoje, 

por questões de negócios e não só, vive a sua vida entre a 

terra-mãe e a Suíça. Kina diz que «no final de contas é-se 

de muitos sítios e não se é de sítio algum». É por isso que, 

na sua arte, tenta retratar a mistura entre as culturas que 

a viram crescer. Faz das suas obras uma passagem pela 

terra quente africana, vive os costumes portugueses e 

aconchega-se na frescura dos Alpes suíços. Formou-se 

em Gestão de Centros Sociais. Há mais de trinta anos que 

a arte a acompanha. 

The colours. The lights. The ideas. The fears and the dreams. 

Works that represent humanity. An infinite universe. An 

Afro-European contemporary art. This is the world of Kina 

Maua, born in Angola, where she lived until the age of four, 

and brought up in Portugal. At 13 she started painting. In 

Portugal she discovered her passion for painting and the 

love of her life, her husband. It is her heart that led her 

to pack her bags and head for Switzerland. She remains 

there to this day. Later, her origins spoke more loudly, and 

Kina Maua, her artistic name, returned to Angola, in 2007. 

She wanted to know the place she was born, Uíge, and 

the family members she had never met. Today, for busi-

ness reasons, among others, she lives her life between 

her motherland and Switzerland. Kina says that «at the 

end of the day you are from many places and not from any 

place». This is why, in her art, she tries to portray the blend 

between the cultures that saw her grow. She makes of her 

works a passage through the warm African land; she lives 

Portuguese customs; and snuggles up in the freshness of 

the Swiss Alps. She is trained in Social Centre Manage-

ment. Art has been with her for more than thirty years.
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Kina pintava, pintava e voltava a pintar. Desde muito 

cedo que a mistura de cores faziam-na vibrar. Aquele gos-

to estava-lhe nas mãos. Gostava de desenhar. É na escola, 

com o colega de carteira, que surge a vontade de querer 

aprender mais. «Um desenhador fantástico. Desenhava as 

pessoas tal como se fosse 

uma fotografia. Lembro-

-me quando ele desenhou 

a minha cara. Fiquei espan-

tada e disse: meu Deus, está 

perfeito! A partir daí sem-

pre quis imitá-lo», recorda 

Maua. Nasceu a paixão por 

pintar. O pai não dava tanta importância a esta arte mas, 

mesmo assim, Kina continuava a pintar. «O meu pai dizia: 

estudem que o vosso futuro está em Angola, deixem-se de 

macacadas!», lembra a artista (risos). Pintou tanto que as 

suas primeiras obras deram vida e cor ao restaurante que 

o pai tinha, naquela época, em Portugal. Havia um desejo: 

frequentar a escola de Belas Artes, em Madrid. Não rea-

lizou esse sonho. Mas continuou a pintar. A dada altura  

Kina painted, painted and painted again. Blending col-

ours has excited her from a very early age. That liking was 

in her hands. She liked to draw. It is at school, with her 

classmate, that the desire to want to learn more first ap-

peared. «He was fantastic at drawing. He would draw peo-

ple as if it were a photograph. I 

remember when he drew my 

face. I was amazed and I said: 

my God, it’s perfect! From 

then on I always wanted to 

imitate him», Maua recalls. 

Her passion for painting was 

born. Her father didn’t give 

this art much importance but, even so, Kina continued to 

paint. «My father said: study, as your future is in Angola; 

stop monkeying around!» the artist recalls, laughing. She 

painted so much that her first works brought life and col-

our to the restaurant her father owned at the time, in Por-

tugal. There was a wish: to attend the school of fine arts in 

Madrid. She did not achieve this dream. But she carried on 

painting. At a certain point she began exhibiting. Her first 

inicia o seu percurso de exposições. A primeira passou 

pela casa de repouso de Acquarossa, na Suíça. Foi convida-

da, em 2003, a expor na biblioteca do Palácio das Nações 

Unidas de Genebra. A partir daqui o seu percurso abriu 

asas e tem voado até então. Kina conta que só entra no seu 

atelier quando sente que 

há inspiração. Caso con-

trário, pode passar um mês 

sem lá por um pé. «Tenho 

de estar bastante inspirada. 

As situações que vivo, as 

pessoas que encontro e as 

imagens que me marcam ali 

serão retratadas», confessa. 

Gostava de ser mais conhecida em Angola. No entanto, a 

artista tem noção de que no seu país de origem a sensibili-

dade é menor. Não apostam tanto na arte. «A única pessoa 

que aposta realmente na arte é o Sindika Dokola, que ad-

miro. Deveria haver mais colecionadores que dessem im-

portância ao artista. Não vale de nada seres bom se depois 

ninguém te vê», realça a pintora. 

was at the Acquarossa rest home, in Switzerland. In 2003 

she was asked to exhibit in the library of the Palace of Na-

tions, in Geneva. From then on her career took off and has 

been flying ever since. Kina says that she only goes into 

her studio when she feels inspired. If she doesn’t, a month 

can pass without her put-

ting foot in it. «I have to be 

very inspired. The situations 

I experience, the people I 

meet and the images that 

mark me will be portrayed 

there», she confesses.

She would like to be bet-

ter known in Angola. However, the artist is aware that in 

her country of origin people are less sensitive. They don’t 

invest so much in art. «The only person who really backs 

art is Sindika Dokola, who I admire. There should be more 

collectors, who give importance to the artist. There’s no 

point in being good, only for no one to see you», the paint-

er stresses.

«Não vale de nada seres bom se 
depois ninguém te vê»\\ «There’s 
no point in being good, only for no 

one to see you»

«No final de contas é-se de muitos 
sítios e não se é de sítio algum» \\ 

«At the end of the day you are from 
many places and not from  

any place»



76 \\  Villas&Golfe

Com o atelier Dreams em Lugano, no cantão de Tessino, 

na Suíça, e a 45 minutos de Milão, Kina passa horas a criar 

as suas obras, sempre sem estar à espera do reconheci-

mento. Para ela ser artista é também uma questão de sorte 

na vida. Pinta pelo amor à pintura.  Começou com a pintu-

ra. Nela expressa o seu estado de alma. Agora, vive as es-

culturas. Retrata e transforma as suas vivências. Em frente 

fica a vontade de fotografar.

With the Dreams studio in Lugano, in the canton of Tessino, 

in Switzerland, and 45 minutes from Milan, Kina spends 

hours creating her works, always without expecting any 

recognition. For her, being an artist is also a question of luck 

in life. She paints because she loves to paint. She began 

with painting. In it she expresses her state of mind. Now she 

enjoys sculptures. She portrays and transforms her experi-

ences. Before her lies the desire to photograph.



JOANA 
CHOUMALI

Olhar África através de uma lente
Viewing Africa through a lens

ART  CULTURE

TEXTO TEXT  ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JOANA CHOUMALI

Com um olhar capaz de captar a alma de quem se coloca 

à frente da sua lente, Joana Choumali gosta de observar 

o mundo que a rodeia. Procurando construir as suas pró-

prias histórias através de fotografias, escrevendo mensa-

gens sem serem necessárias palavras, a artista visual – 

como prefere ser reconhecida – tem cativado com as suas 

representações de África. Curiosa desde criança, Joana  

Choumali revela as suas reflexões sobre o passado e o 

futuro, a cultura, a identidade, as relações humanas e, so-

bretudo, o poder da mulher no continente africano. A viver 

em Abidjã, a maior cidade da Costa do Marfim, a fotógrafa 

já estudou artes gráficas em Marrocos e trabalhou como 

designer gráfica e art director numa agência de publicida-

de. Mas o desejo de produzir as suas próprias fotografias 

apontou-lhe um novo rumo. 

With an eye able to capture the soul of the person stand-

ing before her lens, Joana Choumali likes to observe the 

world that surrounds her. Striving to build her own stories 

through photographs, writing messages without the need 

for words, the visual artist – as she prefers to be known – 

has captivated with her representations of Africa. Curious 

since a child, Joana Choumali reveals her reflections on 

the past and the future, on culture, identity, human rela-

tionships and, above all else, the power of woman in the  

African continent. Living in Abidjan, the Ivory Coast’s larg-

est city, the photographer has already studied graphic art 

in Morocco and worked as a graphic designer and art di-

rector at an advertising agency. But the desire to produce 

her own photographs set her down a new path.

JOANA CHOUMALI
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«O continente negro é uma perpétua reencarnação, 

pairando em rizomas ilimitados. Mas está a mudar… Isto 

é, de algum modo, a sua resiliência… As mulheres africa-

nas, com tantos rostos e realidades, são certamente uma 

das suas expressões mais bonitas. Nelas estão concen-

tradas tanto as forças como as divisões do continente. Os 

seus retrocessos e as suas modernizações. África tem sido 

profanada tantas vezes e, 

mesmo assim, elas estão 

lá. De pé. Firmes. Sobrevi-

vendo». É com esta cita-

ção da escritora e socióloga 

Stéphanie Melyon-Reinette 

que Joana Choumali nos 

apresenta um dos seus tra-

balhos de 2014: Resilients. Numa série fotográfica com a 

mulher como modelo principal, a artista visual traz uma 

perspectiva sobre a herança cultural e a identidade. «Resi-

lients mostra que a linhagem é inextinguível. São retratos 

de mulheres africanas modernas usando os trajes tradi-

cionais das suas origens. As roupas pertenceram às suas 

mães, avós ou outros membros da família. Nesta sessão, 

elas puderam conectar-se com o seu passado e isso leva 

a uma mistura de sentimentos e emoções», esclarece 

«The black continent is a perpetual reincarnation, sur-

facing into limitless rhizomes. But it is mutating… this is, 

somehow, its resilience…The African women, who have 

so many faces and realities, surely are one of its most 

beautiful expressions. In them, are concentrated, both the 

strengths and the splits of the continent. Its retrogressions 

and its modernizations. Whereas Africa has been so many 

times profaned. They are 

there. Standing. Upright. Sur-

viving». It is with this quote 

from writer and sociologist 

Stéphanie Melyon-Reinette 

that Joana Choumali pre-

sents one of her works from 

2014: Resilients. In a series of 

photographs with women as the main model, the visual 

artist brings a perspective of cultural heritage and iden-

tity. «Resilients shows that lineage is inextinguishable. 

They are portraits of modern African women wearing the 

traditional costumes of their origins. The clothes belonged 

to their mothers, grandmothers or other members of their 

family. In this session, they were able to connect with their 

past and this leads to a mixture of feelings and emotions», 

Joana explains, adding that photographing this series  

As fotografias de Joana Choumali 
contam histórias de tradições 
africanas. \\ The photographs 

of Joana Choumali tell stories of 
African traditions.

SÉRIE RESILIENTS \\ RESILIENTS SERIES

SÉRIE EMOTIONS A NU \\ EMOTIONS A NU SERIES
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Joana, acrescentando que fotografar esta série permitiu-

-lhe também interrogar-se sobre a sua própria história. 

Esta simples interrogação de Joana torna claro que nem 

sempre é possível abstrair-se do trabalho: «Quando esco-

lho um projecto, fico obcecada por meses. Eu envolvo-me 

emocionalmente e não é fácil separar-me da história das 

pessoas. Mas estou a trabalhar nisso!», conta, sorridente. 

Tirando fotografias como quem quer salvar memórias, 

numa África em constante mudança, Joana Choumali 

quer, através dos seus trabalhos, perceber o que se passa 

em seu redor. Para além das mulheres africanas, que de 

enabled her to question herself about her own history too. 

This simple interrogation of Joana makes it clear that it isn’t 

always possible to distance herself from her work: «When 

I choose a project, I become obsessed with it for months. I 

get emotionally involved and it isn’t easy for me to sepa-

rate myself from the story of the people. But I’m working on 

this!» she explains, smiling.

Taking photographs as if someone who wants to save 

memories, in a constantly changing Africa, through her 

works Joana Choumali wants to understand what is hap-

pening around her. In addition to African women, who,  

acordo com a fotógrafa têm o poder de permanecer resi-

lientes, os retratos de Joana eternizam também práticas que 

se têm perdido com o tempo. Hââbre, The Last Generation, 

uma série captada entre 2013 e 2014, é um dos exemplos. 

Em linguagem Kô, do Burkina Faso, hââbre significa esca-

rificação, a prática de fazer uma incisão superficial na pele 

humana. «São retratos de africanos que carregam a marca 

de um passado no rosto. Os mais velhos são a última gera-

ção de africanos escarificados. São as últimas testemunhas 

de uma era de África», explica. Mas o trabalho de Joana vai 

muito mais além de captar a fotografia perfeita: «Primeiro, 

tenho de investigar sobre o projecto que tenho em mente, 

entrevistando pessoas que se relacionem com o tema. Vejo 

publicações, documentários ou filmes sobre o tópico. Tam-

bém vejo outros projectos que já foram feitos, se existirem. 

Depois, procuro por pessoas que possam testemunhar ou 

posar para mim e explico-lhes o meu projecto. Normalmen-

te, tento ganhar confiança com o modelo antes de o fotogra-

far. O contacto humano é muito importante», garante Joana. 

Com uma nova ideia em preparação, sobre imagem corporal, 

Joana Choumali quer continuar a crescer como artista e – 

mais importante ainda – como ser humano.

according to the photographer have the power to remain 

resilient, Joana’s portraits also eternalise practices that 

have been lost with time. Hââbre, The Last Generation, a 

series taken between 2013 and 2014, is one example of this. 

In the Kô language of Burkina Faso, hââbre means scarifi-

cation, the practice of making surface incisions in human 

skin. «They are portraits of Africans that bear the mark of 

a past on their face. The eldest are the last generation of 

scarified Africans. They are the last witnesses to an era of 

Africa», she explains. But Joana’s work goes far beyond 

taking the perfect picture: «Firstly, I have to do research on 

the project I have in mind, interviewing people that have to 

do with the subject. I look at publications, documentaries 

or films on the topic. I also look at other projects that have 

already been done, if they exist. Then I look for people who 

can testify or pose for me and I explain my project to them. 

Normally, I try to gain the trust of the model before photo-

graphing them. Human contact is very important», Joana 

ensures us. With a new idea in the pipeline, about body im-

age, Joana Choumali wants to continue to grow as an artist 

and – more importantly – as a human being.

SÉRIE EMOTIONS A NU \\ EMOTIONS A NU SERIES

SÉRIE HÂÂBRE, THE LAST GENERATION \\ HÂÂBRE, THE LAST GENERATION SERIES



MANUEL 
ZANGUI

«Não temos outra solução senão crescer» 
«We have no other solution than to grow»

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

São 450 funcionários administrativos e cerca de três mil 

a nível de terminais. Nos registos de 2014, contam-se mo-

vimentos de 1135 navios de longo curso, 13 milhões de to-

neladas de carga e um milhão de contentores. Os números 

estão bem sabidos por Manuel Zangui, actual administra-

dor comercial do Porto de Luanda. Funcionário desde 1996, 

Manuel Zangui já exerceu diversas funções que contribuí-

ram para que este porto fosse considerado um dos me-

lhores de África. Licenciado em Língua Inglesa e com um 

vasto percurso na área portuária, com formações no Japão, 

Alemanha ou Holanda, Manuel Zangui diz-se orgulhoso do 

trabalho que tem desenvolvido. Mas como «um porto nun-

ca é um projecto acabado», ainda há muito para crescer.

The port has 450 administrative employees and around 

three thousand working in the terminals. According to 

2014’s records, the port handled 1135 long-haul ships, 13 

million tonnes of cargo and a million containers. The figu-

res are well known to Manuel Zangui, current commercial 

director of the Port of Luanda. A civil servant since 1996, 

Manuel Zangui has held various posts that have contri-

buted to ensuring that this port is considered one of the 

best in Africa. With a degree in English and a long career 

in the port industry, having trained in Japan, Germany and 

Holland, Manuel Zangui says he is proud of the work he has 

done. But as «a port is never a finished project», there is 

great room for growth.

ECONOMY  BUSINESS

PORTO DE LUANDA
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Que tipo de mercadorias passam pelo Porto de Luanda?

Angola vem de um período de guerra e o Porto de Luanda 

sempre foi o local onde era descarregado todo o material 

para alimentação e construção. Era o porto mais seguro e 

continua a ter muita importância hoje, uma vez que Luanda 

é a cidade mais avultada do país, com mais consumidores 

e empresas, e todo o negócio começa aqui. Estima-se que 

movimentamos cerca de 80% de toda a mercadoria que en-

tra em Angola por via marítima. Tudo o que é consumido no 

país, sobretudo na região norte, passa por aqui. Desde bens 

de consumo, maquinaria, materiais de construção…

Ainda há oportunidades para crescer mais?

Um porto nunca é um projecto acabado. Não temos ou-

tra solução senão crescer. Neste momento temos a limi-

tação a nível de espaço mas, com o que temos, estamos 

a desenvolver projectos para melhorar os acessos maríti-

mos e terrestres. Melhores acessos marítimos permitem-

-nos operar navios de última geração que exigem ao porto 

maior profundidade, melhor sinalização, pilotos bem trei-

nados, meios de manuseamento de reboques e manobras 

eficientes. Estamos a fazer uma limpeza do fundo de al-

guns terminais para que possamos receber esses navios. 

Do lado de terra, existem agora projectos a ser executados 

pelo Ministério da Construção que permitirá escoar a car-

ga de uma maneira mais célere, através, por exemplo, da 

What kind of goods pass through the Port of Luanda?

Angola is coming from a period of war and the Port of  

Luanda has always been the place where all kinds of ma-

terial for food and construction were unloaded. It was the 

safest port and remains very important to this day, given 

that Luanda is the country’s largest city, with more con-

sumers and companies, and all business begins here. It is 

estimated that we handle around 80% of all goods entering 

Angola by ship. Everything that is consumed in the coun-

try, especially in the northern regional, comes through 

here. From consumer goods, machinery, construction ma-

terial…

Are there still opportunities for further growth?

A port is never a finished project. We have no other solu-

tion than to grow. At the moment we are limited in terms 

of space but, with what we have, we are developing pro-

jects to improve sea and land access. Better sea access 

enables us to operate latest generation ships that require 

of the port greater depth, better signage, well trained pilots, 

means of towage handling and efficient manoeuvring. We 

are clearing the bottoms of some terminals so that we can 

welcome these ships. On the land, projects are now being 

carried out by the Ministry of Construction that will enable 

the quicker flow of cargo, through, for example, improving 

Trabalha no Porto de Luanda há 19 anos. Qual foi a maior 

dificuldade que encontrou quando cá chegou?

Eu era jovem quando entrei para a empresa e a primei-

ra dificuldade que encontrei foi na relação com as pessoas 

mais velhas. Pensavam que uma pessoa jovem não podia 

ascender, não podia estar à frente delas. Foi um desafio 

muito grande conquistar a aceitação das pessoas. Precisei 

de trabalhar e dar provas que o facto de ser jovem não sig-

nifica que não tenha capacidades para chegar mais além. 

O meu exemplo fez as gerações que vieram depois de mim 

acreditar que é possível ascender na empresa e na carrei-

ra não importando a idade. Hoje, sinto-me bastante feliz e 

orgulhoso.

Que valências tem o Porto de Luanda?

O Porto de Luanda é o maior porto de Angola, tanto em 

termos de extensão geográfica como de produtividade. 

Já existe há 70 anos. É composto por cinco terminais: um 

terminal de carga geral, dois terminais polivalentes que fa-

zem descarga de contentores ou carga geral, um terminal 

de contentores e uma base de apoio à actividade petrolí-

fera. Em termos de produção, os nossos registos apontam 

para que, em 2010, o porto 

tenha movimentado 896 

navios de longo curso e, em 

2014, 1135. Vemos aqui um 

crescimento considerável. 

Em termos de produção ge-

ral em toneladas, em 2010, 

os dados apontavam para 9 

milhões de toneladas e, quatro anos depois, 13 milhões. A 

nível de movimentação de contentores, em 2010, o porto 

movimentou 376 mil contentores e, em 2014, um milhão. 

A que se deve este sucesso?

Primeiro, o próprio modelo operacional do porto. Somos o 

único porto em Angola que adoptou o sistema de porto se-

nhorio, ou seja, que concedeu a gestão dos terminais por-

tuários a operadores privados e a nossa administração está 

no controlo dessas concessões. Fizeram-se investimentos 

que contribuíram para o crescimento. Hoje, os nossos ter-

minais estão entre os melhores do continente africano. A 

nível da região, a competitividade está a crescer a cada dia. 

E essa competitividade está a ser ditada pela própria ten-

dência da indústria marítima que está a optar por operar 

navios com maior dimensão. Então, os terminais, não só os 

de Luanda, têm de investir em infra-estruturas capazes de 

receber esses navios. O Porto de Luanda investiu e a sua 

performance tem sido reconhecida. Exemplo disso é o pré-

mio que recebemos na Alemanha recentemente. 

You have been working at the Port of Luanda for 19 

years. What was the greatest difficulty you came across 

when you got here?

I was a young man when I joined the company and the 

first difficulty I came across was in my relationship with 

older people. They thought that a young person couldn’t 

rise, couldn’t be in charge of them. It was a very great chal-

lenge to win peoples’ acceptance. I needed to work and 

prove that the fact of being young didn’t mean that you 

didn’t have the ability to achieve great things. My example 

made the generations that came after me believe that it 

was possible to rise within the company and in your ca-

reer, irrespective of age. Today I feel very happy and proud.

What are the Port of Luanda’s attributes?

The Port of Luanda is Angola’s largest port, as much in 

terms of geographical extent as in productivity. It has been 

in existence for 70 years. It is made up of five terminals: a 

general cargo terminal, two multipurpose terminals for un-

loading containers or general cargo, a container terminal 

and a base supporting the oil industry. In terms of produc-

tion, our records show that, in 2010, the port handled 896 

long-haul ships and, in 2014, 

1135. What we’re seeing here 

is considerable growth. In 

terms of general produc-

tion in tonnes, in 2010, data 

showed nine million tonnes 

and, four years later, 13 mil-

lion. In terms of container 

handling, in 2010, the port handled 376,000 containers and, 

in 2014, one million. 

What is this success down to?

Firstly, the port’s very operational model. We are the only 

port in Angola that has adapted the ‘landlord’ port system, 

that is to say, which has granted the management of the 

port terminals to private operators and our management 

is in control of these concessions. Investments have been 

made that have contributed to growth. Today, our terminals 

are among the best on the African continent. In regional 

terms, competitiveness is growing with every day. And 

this competitiveness is being dictated by the very trend of 

the shipping industry, which is choosing to operate larger 

ships. So, the terminals, not only those of Luanda, have to 

invest in facilities able to receive these ships. The Port of 

Luanda has made investments and its performance has 

been recognised. An example of this is the award we re-

cently received in Germany.

«Foi um desafio muito grande 
conquistar a aceitação das pessoas» 
\\ «It was a very great challenge to 

win peoples’ acceptance»
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melhoria da conexão com os caminhos-de-ferro. É neces-

sário também aperfeiçoar o uso das tecnologias de infor-

mação e os recursos humanos.

E utilizar o Porto para fins turísticos, recebendo navios 

de cruzeiro, é possível?

Nós já temos recebido navios de cruzeiro. O maior ti-

nha cerca de 200 metros. O que acontece é que não temos 

infra-estruturas propícias para a recepção desses navios. 

O que fazemos quando existem navios a chegar é criar 

condições dentro daquilo que nós temos. Utilizamos o  

porto comercial. 

Estando o país a limitar as importações, o Porto de 

Luanda tem sofrido quebras?

Continua a haver muita importação. Existe agora a políti-

ca de diversificação da economia do Governo, que aposta na 

produção interna. Neste momento, o Porto de Luanda im-

porta mais do que exporta. A economia nacional está ainda 

muito voltada para a importação, infelizmente. Como qual-

quer porto, nós acompanhamos a dinâmica da sociedade. 

Se o país produzir mais e começar a exportar, as mercado-

rias vão sempre passar pelo Porto. Mas se continuarmos a 

importar, as mercadorias passam por aqui também. O Porto 

funciona tanto para importação como exportação, por isso, 

qualquer que seja a tendência, nós estamos salvaguardados. 

the connection with the rail network. The use of information 

technologies and human resources also need to be improved.

And would using the port for tourism purposes, wel-

coming cruise ships, be a possibility?

We have already welcomed cruise ships. The largest was 

about 200 metres. What happens is that we don’t have fa-

cilities suitable for receiving these ships. What we do when 

ships are arriving is to create conditions within what we 

have. We use the commercial port.

With the country limiting imports, has the Port of  

Luanda suffered downturns?

There is still a great deal of imports. We now have the 

government’s policy of diversifying the economy, which 

backs domestic production. At the moment the Port of  

Luanda imports more than it exports. The national econo-

my is still greatly focused on imports, unfortunately. Like 

any port, we keep pace with society’s dynamics. If the 

country produces more and starts to export, the goods will 

always pass through the port. But if we continue to import, 

the good will pass this way too. The port works as much for 

imports as it does exports, and so, whatever the trends, we 

are covered.

«Estamos a desenvolver projectos 
para melhorar os acessos marítimos 

e terrestres» \\ «We are developing 
projects to improve sea and  

land access»
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Atracar em Angola \\ Docking in Angola

ECONOMY  BUSINESS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS

CRUZEIROS
Apesar dos portos de Angola não estarem equipados 

com infra-estruturas adequadas para receber navios de 

cruzeiro, a verdade é que esta forma de turismo tem vindo 

a crescer no país, mesmo com um tempo curto de perma-

nência de passageiros em terra – normalmente entre seis 

e 12 horas. Os portos, principalmente o Porto de Luanda, 

têm utilizado o porto comercial para criar condições de 

atracagem em segurança. Contudo, ainda há muito a fazer. 

José Cabral, responsável da agência de turismo TravelGest, 

aponta alguns factores que precisam de atenção para de-

senvolver a oferta de uma forma progressiva e qualitati-

va: «Em primeiro lugar, precisamos de divulgar o país no 

Despite Angola’s ports not being equipped with suitable 

facilities for welcoming cruise ships, this kind of tourism 

is actually on the rise in the country, even when passen-

gers only spend a short time on shore – normally between 

six and 12 hours. The ports, and mainly the Port of Luanda, 

have used commercial port facilities to ensure safe dock-

ing conditions. However, there is still much to be done. José 

Cabral, in charge of the TravelGest travel agency, outlines a 

series of factors that require attention to progressively and 

qualitatively develop what the country can offer cruise 

tourists: «First of all, we need to promote the country 

abroad, especially to companies and trade fairs within the 
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De Outubro de 2014 a Abril de 2015, os 
números apontam para a chegada de 

1350 turistas em navios de cruzeiro. 
\\ From October 2014 to April 2015, 
figures indicate the arrival of 1350 

tourists aboard cruise ships.

estrangeiro, especialmente junto de empresas e feiras do 

sector. É necessário também melhorar as condições de re-

cepção de cruzeiros, começando por criar uma zona espe-

cífica no Porto de Luanda, pois é onde tudo começa. Neste 

momento, trabalhamos num porto comercial e se não fos-

se a excelente colaboração do Porto de Luanda teríamos 

sérias dificuldades em receber os turistas. Ainda faltam 

alguns serviços como postos de informação, restaurantes, 

esplanadas, quiosques de venda de souvenirs ou produtos 

típicos», esclarece José Cabral, acrescentando que a for-

mação de quadros e a redução dos preços dos transportes 

rodoviários e dos hotéis são ainda aspectos importantes  

a considerar. 

Desde o início da actividade, no final de 2012, a TravelGest 

estima o desembarque de cerca de 5 mil turistas. Só nes-

ta época, de Outubro de 2014 a Abril de 2015, os números 

apontam para a chegada de 1350 turistas em navios com 

capacidade de transportar entre 500 e 1200 passageiros. 

O Silver Explorer, o primeiro navio de cruzeiro a escalar 

no Porto do Namibe com 

120 turistas ligados ao ramo 

da investigação, encerrou 

a época. «Esperamos que a 

próxima época, com início 

em Outubro, seja mais ani-

madora. Para já temos infor-

mação de três navios confir-

mados», revela José Cabral.

Ausente das rotas turís-

ticas internacionais devido 

aos períodos de guerra, Angola tem vindo agora a desper-

tar para a relevância do sector turístico, tentando cativar 

a curiosidade dos turistas. De acordo com José Cabral,  

«Angola tem um enorme potencial turístico que, se for 

acompanhado por legislação adequada, poderá tornar-

-se uma via alternativa para a economia nacional», esti-

mulando receitas e milhares de empregos. Mesmo com o  

Ministério de Hotelaria e Turismo a mostrar grande empe-

nho no desenvolvimento deste sector, ainda são escassas 

as agências que se dedicam à divulgação das atracções 

nacionais. Segundo o responsável da TravelGest, a criação 

de apoios institucionais resolveria alguns problemas. «As 

agências deviam receber alguns incentivos e beneficiar 

de facilidades na obtenção de créditos para aquisição de 

meios. Deviam ser privilegiadas na concessão de espaços 

que o Estado está a promover, como nos pólos de desen-

volvimento turístico. Nesta fase de arranque, o Governo 

devia apoiar a iniciativa privada», defende.

industry. We also need to improve conditions for welcom-

ing cruise ships, starting with creating a specific area in the 

Port of Luanda, as that’s where it all begins. At the moment 

we are working in a commercial port and if it weren’t for 

the excellent collaboration of the Port of Luanda we would 

have serious difficulties in welcoming tourists. Some ser-

vices are still lacking, such as information desks, restau-

rants, terraces, kiosks selling souvenirs or traditional prod-

ucts», explains José Cabral, adding that staff training and 

reducing road transport costs and hotel prices are other 

important aspects to be considered.

Since starting operations at the end of 2012, TravelGest 

estimates that some 5,000 tourists have disembarked. In 

this season alone, from October 2014 to April 2015, figures 

indicate the arrival of 1350 tourists aboard ships with the 

capacity to transport between 500 and 1200 passengers. 

The Silver Explorer, the first cruise ship to stopover at the 

Port of Namibe, with 120 passengers working in research, 

ended the season. «We expect the next season, beginning 

in October, to be more en-

couraging. We already have 

three ships confirmed», re-

veals José Cabral.

Absent from international 

tourist routes because of its 

war-torn past, Angola has 

now become aware of the 

importance of the tourism 

industry, and is trying to at-

tract tourists. According to 

José Cabral, «Angola has huge tourism potential, which, if 

accompanied by suitable legislation, might prove an alter-

native route for the national economy», stimulating reve-

nue and creating thousands of jobs. Even with the Ministry 

of Hotels and Tourism showing great commitment to de-

veloping this sector, there are still few agencies dedicated 

to promoting national attractions. According to the head 

of TravelGest, the creation of institutional support would 

solve some of the problems. «Agencies should be given 

incentives and benefit from credit facilities for purchas-

ing equipment. They should be favoured in the concession 

of spaces promoted by the state, such as in tourist devel-

opment centres. In this start-up phase, the government 

should support private initiative», he advocates. 
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Formar jovens empreendedores
Training young entrepreneurs

ECONOMY  BUSINESS
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FAJE

Mobilizar a juventude angolana para a vida da iniciativa 

privada, criando negócios e tornando-se empreendedores 

capazes de contribuir para o desenvolvimento do país, é a 

grande premissa do Fórum Angolano de Jovens Empreen-

dedores (FAJE). Com o objectivo de consciencializar jovens 

para uma mudança de comportamentos de forma a gerarem 

negócios de sucesso, esta organização nacional sem fins lu-

crativos, existente desde 2010, organizou uma conferência 

inteiramente dedicada às mulheres. Sob o tema A Mulher 

Empreendedora e a sua participação no desenvolvimento 

da economia de Angola, esta conferência contou com uma 

audiência recheada de jovens empreendedoras, empresárias 

e estudantes universitárias e com a presença da ministra da 

Família e Promoção da Mulher, Filomena Delgado. 

Mobilising the youth of Angola towards a life of private ini-

tiative, setting up businesses and becoming entrepreneurs 

able to contribute to the development of the country, is 

the great premise of the Angolan Forum of Young Entre-

preneurs (FAJE). With the aim of introducing young peo-

ple to a change in behaviour so as to generate successful 

businesses, this national non profit organisation, in exist-

ence since 2010, has organised a conference dedicated en-

tirely to women. Under the banner Women Entrepreneurs 

and their participation in the development of Angola’s  

economy, this conference welcomed an audience packed 

with young female entrepreneurs, businesswomen and 

university students, and was attended by the minister for 

Family and the Advancement of Women, Filomena Delgado. 
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A economista Laurinda Hoygaard, uma das oradoras, sa-

lientou o papel empreendedor crescente da mulher ango-

lana, quer em áreas onde tradicionalmente está envolvida, 

como a agricultura e o comércio, quer em áreas onde o seu 

domínio não era tão evidente, como o sector dos transpor-

tes, pescas, comunicações e educação. Contudo, apontou 

algumas lacunas: «Eu acho que as mulheres, pela sua ati-

tude, são empreendedoras. Mas ainda não têm uma cons-

ciência profunda do risco que assumem quando criam 

negócios. Falta esse elemento. Falta formação. Não se pode 

ser verdadeiramente empreendedora quando não se tem 

em conta o risco associado 

à actividade», afirma, des-

tacando que é necessário, 

em primeiro lugar, conse-

guir recursos financeiros 

que permitam construir a 

base para a actividade que 

se pretende desenvolver. Mas nem só de mulheres vive o 

empreendedorismo em Angola. O foco do FAJE alarga-se 

a todos os jovens que arrisquem na criação de empresas 

próprias. O coordenador nacional do FAJE, Alberto Men-

des, acredita que as iniciativas que têm desenvolvido as-

sumem um papel pedagógico essencial. «Organizamos 

eventos com a perspectiva de criar uma linguagem única 

que possa engajar a juventude. Quando começamos a fa-

lar de planos de negócio, de contabilidade organizada ou 

auditorias, notamos que os jovens não sabem o que isso é. 

Queremos ensinar aqueles que estão a começar e apoiar 

os que já começaram para que possamos ter empresários 

de sucesso», explica.

Economist Laurinda Hoygaard, one of the speakers, 

stressed the growing enterprising role of Angolan women, 

whether in areas in which they are traditionally involved, 

such as agriculture or trade, or in areas where their as-

cendency isn’t so obvious, such as the transport, fishing, 

communication and education sectors. Nevertheless, she 

pointed out some gaps: «I think that women, given their 

attitude, are enterprising. But they aren’t yet fully aware 

of the risk they take on when they set up businesses. This 

part is missing. There is a lack of training. You can’t be a 

true entrepreneur when you don’t take into account the 

risk inherent to the activ-

ity», she says, stressing the 

need, first and foremost, to 

ensure financial resources 

that allow the construction 

of a solid base for the ac-

tivity to be developed. But 

enterprise in Angola isn’t just about women. The focus of 

FAJE extends to any young people taking the risk of setting 

up their own company. The national coordinator of FAJE,  

Alberto Mendes, believes that the initiatives developed 

play an essential educational role. «We organise events 

with the aim of creating a unique language that engages 

the youth. When we start to talk about business plans, 

about keeping accounts or audits, we see that young peo-

ple don’t know what this is. We want to teach those who 

are starting and to support those who have already started, 

so that we have successful entrepreneurs», he explains.

O FAJE mobiliza os jovens angolanos 
para o empreendedorismo.\\ FAJE 

mobilises young Angolans  
towards enterprise.

OPINIÃO \\ OPINION

Durante todo o dia tivemos cuidado com a nossa alimen-

tação, comemos coisas saudáveis, mas chegamos à noite 

e tantas vezes temos desejo de comer coisas que não são 

as ideais. Às vezes não se trata de fome mesmo, mas de 

vontade de comer alguma coisa. Esta vontade pode levar-

-nos a cometer alguns disparates alimentares, procurando 

doces como bolachas, biscoitos ou gelados. Este tipo de 

alimentos não destabiliza apenas a nossa dieta saudável. 

A verdade é que o próprio consumo de açúcar tem inter-

ferência com uma boa noite de sono, provocando picos de 

energia que nos impedem de adormecer e descansar. 

Dormir bem é importante e quando se tem fome o sono é 

mais difícil e inquieto. Apesar de não devermos petiscar 

depois de um jantar que deve sempre ser ligeiro, há alguns 

alimentos e conjugações de alimentos que são mais indi-

cados para nos ajudar a sentir saciados ao mesmo tempo 

que favorecem o sono.

Uma maneira simples, saborosa e saudável de saciar a 

fome à noite é o iogurte grego com frutos vermelhos fres-

cos. Cremoso, fresco e doce, substitui perfeitamente qual-

quer gelado com muito menos açúcar e com muito mais 

benefícios. O cálcio presente neste tipo de iogurte contém 

o mesmo aminoácido que é usado pelo nosso corpo para 

fabricar a melatonina, uma hormona naturalmente produ-

zida no nosso organismo e que favorece um bom sono. Por 

outro lado, as bagas vermelhas são ricas em vitamina B6, 

que também estimula a produção de melatonina.

O sono também se alimenta 

Throughout the day we are careful about what we eat, 

opting for healthy food, but when the night comes we often 

have the urge to eat things that aren’t so ideal. Sometimes 

it has nothing to do with hunger, but with the desire to eat 

something. This desire can lead to us committing some 

nutritional nonsense, sniffing out sweet treats such as 

cakes, biscuits or ice cream. This type of food doesn’t just 

destabilise our healthy diet. In truth, the intake of sugar 

interferes with a good night’s sleep, causing spikes in 

energy, which stop us from falling asleep and resting.

Sleeping well is important and when you are hungry sleep 

is more difficult and restless. In spite of the fact that we 

shouldn’t snack after dinner, which itself should be light, 

there are some foods and food combinations that are 

better suited to helping us feel full, while at the same time 

favouring sleep.

A simple, tasty and healthy way of satisfying your hunger 

at night is Greek yoghurt with fresh berries. Creamy, fresh 

and sweet, it perfectly replaces any ice cream, with much 

less sugar and many more benefits. The calcium present in 

this kind of yoghurt contains the same amino acid that is 

used by our body to make melatonin, a hormone naturally 

produced in our body, which favours good sleep. On the 

other hand, berries are rich in vitamin B6, which also 

stimulates the production of melatonin. 

Feed your sleep 
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Entre o Atlântico e o Índico
Between the Atlantic and the Indian

ECONOMY  BUSINESS
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CIDADE DO CABO

Como qualquer destino turístico africano, a Cidade do 

Cabo é um misto de exotismo, vida selvagem e atmos-

fera cosmopolita. Descoberta pelo navegador português  

Bartolomeu Dias, o primeiro a dobrar o Cabo da Boa Espe-

rança rumo ao oceano Índico, em 1488, esta cidade da África 

do Sul encanta qualquer aventureiro que pretenda desven-

dar todos os seus segredos. Agora, também nós podemos 

descobrir esta cidade através da sugestão premium Muata. 

Comecemos por explorar um dos símbolos da cidade: a 

Montanha da Mesa, um planalto com cerca de 1084 metros 

e 12 picos – Os 12 Apóstolos. Por trilhas terrestres ou à bo-

leia do teleférico, arrisquemo-nos a subir ao Pico do Diabo 

ou à Cabeça do Leão e apreciemos o anfiteatro natural que 

circunda a Baía da Mesa, lá em baixo, com a famosa Ilha 

As with any African tourist destination, Cape Town is a 

blend of exoticism, wildlife and cosmopolitan atmosphere. 

Discovered by Portuguese explorer Bartolomeu Dias, the 

first to sail round the Cape of Good Hope towards the Indian 

Ocean, in 1488, this South African city enraptures any ad-

venturer hoping to reveal all of its secrets. And now, we 

can also discover this city through the suggestion of pre-

mium Muata.

We begin by exploring the icons of the city: Table Mountain, 

a flat-topped mountain 1084 metres high, part of a range 

that also features twelve famed peaks – the 12 Apostles. 

Up hiking trails or catching a lift in the cable car, head to 

the plateau or to Devil’s Peak and Lion’s Head, and look 

down on the natural amphitheatre rolling down to Table 

Robben, o local onde Nelson Mandela esteve preso, à en-

trada. Pelo centro, visitemos a Long Street, a Catedral de 

São Jorge, o Company’s Garden e o Castelo da Boa Espe-

rança. Se gosta de animais, a colónia de pinguins da Boul-

ders Beach ou o Two Oceans Aquarium, com cinco mil es-

pécies são locais imperdíveis. Para admirar as plantas, en-

tre no Kirstenbosch National Botanical Garden. O Museu do 

Distrito Seis e a Galeria Nacional da África do Sul são tam-

bém pontos turísticos a visitar. Mas se quisermos mesmo 

conhecer a história desta cidade, temos de nos perder 

pelas comunidades onde a arquitectura de estilo colonial 

compõe o charme dos edifícios. Descubramos o ‘bairro 

malaio’ Bo-Kaap e as suas casas coloridas e passeemos 

Bay, with Robben Island, where Nelson Mandela was im-

prisoned, visible in the distance. Places to visit in the city 

centre include Long Street, Saint George’s Cathedral, the 

Company’s Garden and the Castle of Good Hope. If you like 

animals, the penguin colony at Boulders Beach or  the Two 

Oceans Aquarium, with five thousen spcies are places not 

to be missed. To admire the local flora, take a stroll through 

the Kirstenbosch National Botanical Garden. The District 

Six Museum and the South African National Gallery are 

other tourist attractions to visit. But if you want to really 

get to grips with the history of this city, you have to lose 

yourself in the neighbourhoods where the colonial style 

architecture brings charm to the buildings. Discover the 
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pelos bairros Tamboerskloof e Muizemberg, que guardam 

as memórias da colonização inglesa através das fachadas 

vitorianas. Reservemos ainda tempo para conhecer as zo-

nas vinícolas de Constantia e Stellenbosch. 

Para além de praias perfeitas para a prática de surf, como 

a Kalk Bay, a Outer Kom ou a Misty Cliffs, e praias mais cal-

mas, como a Clifton ou a Camps Bay, a Cidade do Cabo con-

vida também a explorar a área portuária, a Victoria&Alfred 

Waterfront, repleta de shoppings, restaurantes, bares, mer-

cados de artesanato e hotéis. E por falar em hotéis, a ofer-

ta de alojamento na cidade é variada, desde mansões nos 

subúrbios a luxuosos espaços como o Cape Grace, o Cape 

Royale Luxury e o Mount Nelson.

Depois de descobrirmos todos os segredos da Cidade do 

Cabo, subamos a bordo do Rovos Rail, o Orgulho de Áfri-

ca, um dos comboios a vapor mais luxuosos do mundo, 

e continuemos a aventura pela África do Sul, Botswana, 

Zimbabwe, Zâmbia e Tanzânia - as paragens da travessia 

do vagão vitoriano de requinte.

‘Malay Quarter’ Bo-Kaap, with its colourful houses or wan-

der through the neighbourhoods of Tamboerskloof and 

Muizemberg, which hold memories of the English coloni-

sation with their Victorian house fronts. Save some time to 

visit the winegrowing regions of Constantia and Stellen-

bosch too. In addition to beaches perfect for surfing, such 

as Kalk Bay, Outer Kom or Misty Cliffs, and calmer beaches, 

such as Clifton or Camps Bay, Cape Town also boasts a fine 

harbour area to explore, with the Victoria&Alfred Water-

front, packed with shopping centres, restaurants, bars, craft 

markets and hotels. And with hotels in mind, the choice of 

accommodation in the city is varied, from mansions in the 

suburbs to luxurious venues such as the Cape Grace, the 

Cape Royale Luxury and the Mount Nelson. After discover-

ing all the secrets of Cape Town, it’s time to board the Rovos 

Rail Spirit of Africa, one the most luxurious steam trains 

in the world, and continue the adventure through South 

Africa, Botswana, Zimbabwe, Zambia and Tanzania – the 

destinations of this sophisticated Victorian train coach tour.
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ONTÁRIO
«Águas brilhantes» \\ «Glittering waters»

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©CANADIAN TOURISM COMMISSION

INSPIRING PLACES

Seguir as luzes da frenética e cosmopolita cidade de To-

ronto; descobrir o melhor das culturas francesa e inglesa 

na histórica capital de Otava; apreciar a beleza inigualável 

das famosas Cataratas do Niágara; ou explorar muitas ou-

tras cidades charmosas, enfeitadas por lagos, florestas bo-

reais, vinhedos ou montanhas… Há incontáveis formas de 

explorar Ontário – uma das dez províncias canadenses –, 

tantas quantas a imaginação quiser. Bem-vindo a Ontário, 

onde 13 milhões de pessoas e 80 culturas diferentes têm 

tanto para mostrar!

Following the lights of the bustling and cosmopolitan city 

of Toronto; discovering the best of French and English cul-

tures in the historic capital of Ottawa; enjoying the unrival-

led beauty of the famous Niagara Falls; or exploring a host 

of other charming cites, adorned by lakes, Boreal forests, 

vineyards and mountains… There are endless ways of ex-

ploring Ontario – one of Canada’s ten provinces –, as many 

as your imagination allows. Welcome to Ontario, where 

13 million people and 80 different cultures have so much  

to show!
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planeta, a Yonge Street (1896 km). Localizada nas margens 

do Lago Ontário, é ponto de encontro de culturas, negócios, 

artes e história. Toronto conta com mais de mil festivais e 

125 museus, como o Royal Ontario Museum e a Art Gallery 

of Ontario, onde se podem admirar desde obras da cultu-

ra Inuit (esquimó) até quadros de Picasso e Monet. Quem 

gosta de fazer compras deve percorrer o Eaton Centre, um 

shopping com mais de 230 lojas. Se for Verão, as praias (de 

lago) são uma alternativa refrescante e encontram-se em 

pequenas ilhas a 15 minutos de balsa do centro. 

Otava é uma cidade harmoniosa e calma, com dois rios, 

rodeada de árvores e parques, que se destina a albergar o 

world’s longest road, Yonge Street (1896 km). Stood on 

the shores of Lake Ontario, it is a melting pot of cultures, 

business, arts and history. Toronto boasts more than one 

thousand festivals and 125 museums, such as the Royal 

Ontario Museum and the Art Gallery of Ontario, in which 

you can admire anything from works of Inuit (Eskimo) cul-

ture, to paintings by Picasso or Monet. Anyone who likes to 

shop should head for the Eaton Centre, a shopping centre 

housing 230 stores. If it’s summer, the (lake) beaches offer 

a refreshing alternative and there are small islands just 15 

minutes by ferry from the centre.

Poderia ser um país inteiro, dada a sua imensidão e di-

versidade. Mais de um milhão de quilómetros quadrados 

de terra, mais de 250 mil lagos, cem mil quilómetros de 

rios, planícies e montanhas, sol e neve, ar puro e cidades 

modernas, gentes oriundas de ‘todas’ as nações, história 

e cultura riquíssimas… Mas não é. É tão-somente Ontário, 

cujo nome  tem origem indígena e pode ser traduzido como 

«águas brilhantes» devido à sua vasta hidrografia.

A cidade de Toronto, capital de província, é conhecida 

pela sua variedade turística, pela sua posição geográfica, 

por hospedar a segunda mais alta estrutura vertical do 

mundo (553 metros) – CN Tower – e a rua mais longa do 

It could be a whole country, given its immense size and 

diversity. More than a million square kilometres of land, 

more than 250,000 lakes, 100,000 kilometres of rivers, 

prairies and mountains, sun and snow, pure air and mod-

ern cities, people from ‘every’ nation, a wealth of history 

and culture… But it isn’t. It’s just Ontario, the name of which 

has native origins and can be translated as «glittering wa-

ters» thanks to its vast water resources.

The city of Toronto, the capital of the province, is known 

for its variety of tourism options, for its geographical posi-

tion, for being home to the second highest vertical struc-

ture in the world – the CN Tower – (553 metres) and the 
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Ontário é indizível, apenas 
compreendida com os sentidos 

e o coração. \\  Ontario is 
immeasurable, and only understood 

with the senses and the heart.

Ottawa is a harmonious and peaceful city, with two riv-

ers, surrounded by trees and parks, which is intended as a 

home for parliament and the government, as well as diplo-

matic delegations of many countries. The Canadian capital 

features many museums, official residences and govern-

ment buildings. Highlights include the parliament build-

ing and the Château Laurier, in the centre of the city. Other 

places of interest are the Rideau Canal – which works as 

a lake in the summer and as 

an ice rink in the winter -, 

the National Gallery building, 

the Peacekeeping Monu-

ment, the Canada Aviation 

and Space Museum, and 

the Canadian War Museum, 

among others. Many events 

are organised throughout 

the year, such as the Canada Dance Festival, the Canadian 

Tulip Festival, and an international jazz festival.

The famous Niagara Falls, the country’s greatest tourist 

centre, on the border between the USA and Canada, con-

tains two cities with the same name: Niagara Falls, New 

York (on the American side) and Niagara Falls, Ontario 

(on the Canadian side). The falls were formed more than 

ten thousand years ago when the last continental glacier 

melted and, in terms of volume, they are the largest in 

North America. To preserve the area and its surroundings,  

Parlamento e o Governo, bem como as representações di-

plomáticas de muitos países. A capital canadense possui 

diversos museus, residências oficiais e edifícios governa-

mentais. Destacam-se o edifício do Parlamento e o Castelo 

Laurier, no centro da cidade. Outros locais de interesse são 

o canal de Rideau – que funciona como lago no Verão e rin-

gue de patinagem no gelo no Inverno –, o edifício da Galeria 

Nacional, o Monumento à Paz, o Museu da Aviação e o  

Museu da Guerra, entre ou-

tros. Organiza muitos even-

tos ao longo do ano, como 

um festival de dança, o Festi-

val das Tulipas e um festival 

internacional de jazz.

As famosas Cataratas do 

Niágara, o maior centro tu-

rístico do país, na fronteira 

entre os EUA e o Canadá, são exploradas por duas cidades 

com o mesmo nome: a Niagara Falls de Nova Iorque (lado 

americano) e a Niagara Falls de Ontário (lado canadense). 

Foram formadas há mais de dez mil anos pelo derreti-

mento do último glaciar continental e, em volume, são as 

maiores da América do Norte. Para preservar a área ao seu 

redor, Ontário criou o Park Queen Victoria, em 1887, o pri-

meiro parque canadense. Anualmente milhares de turistas 

deixam-se encantar pelas cataratas, através das várias 
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torres, de túneis, ou recorrendo a passeios de barco, que 

leva os visitantes aos pés da queda canadense. 

Dada a sua diversidade e beleza, Ontário é indizível, ape-

nas compreendida com os sentidos e o coração. Dos mo-

vimentados centros urbanos à silenciosa paisagem dos 

grandes lagos, há ‘mil e um’ lugares apaixonantes à espera 

de corações despertos e ávidos de sensações.

Ontario created Queen Victoria Park, in 1887, the first  

Canadian park. Thousands of tourists now marvel at the 

stunning falls, from a series of towers, tunnels or on boat 

trips, which take visitors to the foot of the Canadian fall.

Given its diversity and beauty, Ontario is immeasur-

able, and only understood with the senses and the heart. 

From busy urban centres to the silent landscape of the 

Great Lakes, there are ‘a thousand and one’ exciting places 

awaiting hearts eager for sensations.



Villas&Golfe  \\ 111 

GRACE SANTORINI 
HOTEL

A jóia das Ilhas Gregas
The gem of the Greek Islands

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GRACE HOTELS LIMITED; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ©SERGE DETALLE

INSPIRING PLACES



No reino dos sonhos, viajamos para onde queremos. 

Partimos à descoberta de terras que nos conquistam num 

piscar de olhos. Santorini é um desses reinos mágicos. Vive 

de magia, mas é tão real que não há coragem que deixe os 

olhos piscar. Não se quer perder um único raio de sol que 

cumprimenta as falésias, nem um único borbulhar do 

oceano que convida a mergulhos. Saído dos sonhos, o Grace 

Santorini Hotel é o castelo desta ilha de maravilhas. Bem 

no coração da famosa Calde-

ra, em pleno cenário român-

tico de Imerovigli, o Grace 

Santorini é um local perfei-

to, envolvido num ambiente 

luxuoso que contempla as 

mais deslumbrantes vistas 

do Mediterrâneo e os mais 

sumptuosos pores-do-sol. 

Aclamado pela crítica mun-

dial e presente na lista dou-

rada da Condé Nast Traveller 

de 2012 como Melhor Localização da Europa, este hotel em 

Santorini é um paraíso de privacidade e tranquilidade. Ofe-

recendo os melhores panoramas para uma fuga romântica 

inesquecível, o Grace Santorini combina elegância, servi-

ços de primeira classe e os melhores alimentos e bebidas 

com a maior sensação de serenidade. A jóia da coroa é a 

Villa, a suíte de casal com 400 m2 que brinda os hóspedes 

com instalações encantadoras: quartos espaçosos com 

In the realm of dreams, we can travel wherever we 

want. We set off in search of lands that bowl us over in the 

blink of an eye. Santorini is one of these magical realms. 

It thrives on magic, but is so real that you’ll be too scared 

to blink. You won’t want to miss a single ray of the sun 

lighting up its cliffs, or a single sparkle of the ocean wa-

ters, inviting you to dive in. As if from a dream, the Grace 

Santorini Hotel is the castle of this island of wonders. Right 

in the heart of the famous 

caldera, right in the roman-

tic setting of Imerovigli, the 

Grace Santorini is the per-

fect spot, surrounded by a 

luxurious setting enjoying 

the most stunning views of 

the Mediterranean and the 

most awe-inspiring of sun-

sets. Acclaimed by critics 

from around the globe and 

featuring on the Condé Nast 

Traveller Gold List 2012 as the Best Location in Europe, this 

hotel in Santorini is a paradise of privacy and tranquillity. 

Offering the finest panoramas for an unforgettable roman-

tic escape, the Grace Santorini combines elegance, first 

class services and the finest food and drink with the great-

est sensation of serenity. The jewel in the crown is the Villa, 

the 400-sqm suite that treats guests with charming facili-

ties: spacious rooms with a host of technology; private spa 

Os pores-do-sol inesquecíveis 
fazem de Santorini um dos cenários 

mais românticos do mundo. \\ 
The unforgettable sunsets make 

Santorini one of the most romantic 
settings in the world.
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tecnologia diversificada; spa privado com banho turco, ja-

cuzzi e sala de massagens relaxantes e tratamentos faciais 

revitalizantes; cozinha equipada e pré-abastecida com 

chef privado disponível; adega de vinhos; bar de charutos; 

e ainda um espaço exterior com esplanada, piscina e la-

reira ao ar livre para aprovei-

tar a vista panorâmica sobre 

o céu azul e estrelado de  

Santorini. Para além da Villa, 

ideal para luas-de-mel, as 

valências do Grace Santorini 

incluem suítes e quartos de 

luxo com piscinas privadas e 

vistas arrebatadoras sobre o 

Mar Egeu, a Caldera, as altas 

falésias de Imerovigli e o icó-

nico Skaros Rock. 

Com uma decoração requintada, este hotel contempla 

também espaços de restauração sofisticados. Ao ar livre 

ou no interior, os hóspedes podem saborear as iguarias da 

cozinha de fusão mediterrânea preparadas pelo talentoso 

with hammam, Jacuzzi and room for relaxing massages 

and revitalising facials; equipped and fully stocked kitchen 

with private chef available; wine cellar; cigar bar; and also 

an outdoor space with terrace, swimming pool and open 

air fireplace to make the most of the panoramic view of 

the blue and starlit sky of  

Santorini. In addition to the 

Villa, ideal for honeymoon-

ing, the Grace Santorini’s 

facilities also include luxury 

suites and rooms with pri-

vate pools and stunning 

views over the Aegean Sea, 

the caldera, the high cliffs 

of Imerovigli and the iconic 

Skaros Rock.

Boasting stylish décor, 

this hotel also features sophisticated dining spaces. Open 

air or indoors, guests can sample the delights of Mediter-

ranean fusion cuisine prepared by talented chef Spiros 

Agious. Next to the pool, which seems to flow out into the 

 O Grace Santorini Hotel combina 
elegância e serviços de primeira 
classe com a maior sensação de 

serenidade. \\ The Grace Santorini 
Hotel combines elegance and first 

class services with the greatest 
sensation of serenity. 

chef Spiros Agious. Junto à piscina, que parece continuar 

através do Mediterrâneo, o mixologist Salvatore Calabrese 

prepara os Grace Cocktails, que trazem as frutas de Verão 

para serem desfrutadas à luz da beleza de Santorini. 

Na hora de dizer adeus ao sonho, levam-se os sabores e 

os horizontes da Grécia e do Mediterrâneo bem grudados 

no coração. Guardam-se as memórias de um reino mágico, 

com o céu estrelado a iluminar a esperança de lá voltar.

Mediterranean, mixologist Salvatore Calabrese prepares 

Grace Cocktails, with their summer fruits perfect to enjoy 

against the beauty of Santorini. 

When the time comes to bid farewell to the dream, you 

take with you the flavours and horizons of Greece and of 

the Mediterranean entrenched in your heart. You retain 

memories of a magical kingdom, with the star-filled sky 

lighting the hope of returning some day.

114 \\  Villas&Golfe





ONE&ONLY LE 
SAINT GÉRAN

Promessa de momentos preciosos
Promise of precious moments

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 ©BARBARA KRAFT; 2, 3, 4 ©ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN

HEALTH  WELLNESS

É um ambiente de absoluta e profunda tranquilidade que 

recebe os recém-chegados ao One&Only Le Saint Géran, 

um paraíso tropical de luxo e privacidade nas Ilhas  

Maurícias. Aninhado numa península de praias interminá-

veis, banhada pelo Oceano Índico e cercada por fabulosos 

recifes de coral, este resort isolado é um autêntico oásis de 

calma, onde o ritmo diário é ditado apenas pelo suave ba-

lançar das águas quentes do Índico, apelando a dias ocio-

sos dedicados à arte de relaxar e saborear devidamente 

cada momento.  

An environment of absolute and deep tranquillity we-

lcomes new arrivals to the One&Only Le Saint Géran, a 

tropical paradise of luxury and privacy in Mauritius. Nes-

tled within a peninsula of endless beaches bathed by 

the Indian Ocean and surrounded by fabulous coral ree-

fs, this isolated resort is a veritable oasis of calm, where 

daily rhythm is dictated by nothing more than the gentle 

rocking of the warm waters of the ocean, calling for idle 

days dedicated to the art of relaxation and properly sa-

vouring every moment.
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Numa atmosfera propensa ao 
descanso, caminha-se para o 

equilíbrio entre corpo e mente. \\ 
Move towards balance between 

body and mind in an atmosphere 
conducive to relaxation.   

Os primeiros minutos no One&Only Le Saint Géran mar-

cam imediatamente o tom da experiência que se avizinha. 

Assim que chegam, transportados pelo serviço de moto-

rista particular do resort, ou de helicóptero – se a ânsia de 

chegar ao paraíso exigir mais celeridade –, os hóspedes 

são imediatamente abraçados por jardins perfumados, 

que abrem caminho para praias de areias brancas e dias 

repletos de ócio e lazer. 

Rodeados de uma atmosfera propensa ao descanso e ao 

bem-estar, os visitantes contam com o apoio de terapeutas 

especializados para dar os primeiros passos na descoberta 

do ansiado equilíbrio entre corpo e mente. Disponibilizando 

uma vasta gama de serviços, o One&Only Spa proporciona 

um programa personalizado de tratamentos, que pretende 

responder às questões particulares de cada hóspede. 

The first minutes at the One&Only Le Saint Géran im-

mediately set the tone of the experience to come. As soon 

as they arrive, brought by the resort’s private driver, or by 

helicopter – if the desire to reach paradise requires greater 

speed –, guests are immediately embraced by perfumed 

gardens, which lead the way to white sandy beaches and 

days filled with idleness and leisure.

Surrounded by an atmosphere conducive to relaxation 

and wellness, visitors can rely on the support of specialist 

therapists to take the first steps towards discovering the 

coveted balance between body and mind. Offering a vast 

range of services, the One&Only Spa provides a customised 

programme of treatments, intended to respond to the par-

ticular issues of each guest. 

Neste refúgio de serenidade, as valências do spa podem 

ser desfrutadas em diversos ambientes, seja na piscina, 

no centro de fitness, nos espaços pensados para a práti-

ca de ioga ou pilates ou no pavilhão ao ar livre, um espaço 

suspenso sobre a água no meio de jardins tropicais. Sendo 

possível optar por treino com acompanhamento ou a solo, 

uma equipa dedicada colabora para tornar a experiência 

de fitness e bem-estar num processo verdadeiramen-

te excepcional. Depois de exercitado o corpo e afastado o 

stress, os hóspedes têm ainda acesso a serviços de estéti-

ca e cabeleireiro, adicionando assim um toque de beleza a 

uma abordagem holística que promete deixar na memória 

a passagem pelo One&Only Le Saint Géran. 

In this refuge of serenity, the spa’s offerings can be en-

joyed in different settings, including the swimming pool, 

in the fitness centre, in the spaces designed for practising 

yoga or Pilates, or in the open air pavilion, a space hanging 

above water in the midst of tropical gardens. Able to train 

on your own or under supervision, a dedicated team works 

with you to turn the fitness and wellness experience into a 

truly exceptional process. Having exercised the body and 

removed any stress, guests also have access to beauty and 

hair services, thus adding a touch of glamour to the holistic 

approach that promises to make your stay at the One&Only 

Le Saint Géran a lasting memory.
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Frutas e vegetais contra o AVC
Fruit and vegetables against strokes

PUB

HEALTH  WELLNESS

A sigla AVC significa Acidente Vascular Cerebral, um 

problema sério também vulgarmente conhecido por 

«trombose». Esta patologia faz parte das doenças car-

diovasculares, que atingem milhares de pessoas todos os 

anos e cada vez mais são associadas a estilos de vida pou-

co saudáveis, como má alimentação e sedentarismo.

As dietas desequilibradas são uma das grandes razões 

para sofrer vários tipos de doenças e ao longo do tempo 

os cientistas têm dedicado vários estudos para analisar a 

relação entre os alimentos, a saúde e a prevenção de diver-

sas enfermidades.

Uma pesquisa publicada no jornal Stroke (a palavra in-

glesa para AVC ou trombose), da American Heart Associa-

tion (Associação Americana do Coração) analisou 20 estu-

dos feitos na Europa, Estados Unidos e Ásia, que envolviam 

o risco de trombose e o consumo alimentar dos sujeitos 

estudados. O resultado foi esclarecedor: por cada 200 gra-

mas de fruta consumidos por dia, o risco de AVC diminuiu 

32%; por cada 200 gramas de vegetais consumidos por dia, 

o risco de AVC diminuiu 11%.

Esta diminuição do risco, associada ao consumo de fruta 

e vegetais, foi consistente tanto para homens como para 

mulheres, mesmo considerando outros factores de ris-

co para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

como a tensão arterial alta (hipertensão), colesterol ele-

vado, consumo de álcool, fumar e baixa actividade física,  

por exemplo.

The letters CVA refer to Cerebrovascular Accident, which 

is a serious medical problem better known as stroke. This 

illness belongs to the cardiovascular diseases, which af-

fect thousands of people every year and are increasingly 

associated with unhealthy lifestyles, such as bad diet and 

sedentary living.

Unbalanced diets are one of the major reasons for suf-

fering various kinds of illnesses and over the years scien-

tists have dedicated many studies to the analysis of the 

relationship between food, health and preventing a range 

of ailments.

A research study published in the journal Stroke, by the 

American Heart Association, analysed 20 studies made in 

Europe, the United States and Asia, which involved the risk 

of strokes and the diet of those people studied. The result 

was very revealing: for every 200 grams of fruit consumed 

per day, the risk of stroke fell 32%; for every 200 grams of 

vegetables consumed per day, the risk of stroke fell 11%.

This reduction in risk, associated with eating fruit and 

vegetables, was the same for men and for women, even 

when considering other risk factors for developing cardio-

vascular diseases, such as high blood pressure (hyperten-

sion), high cholesterol, alcohol consumption, smoking and 

little physical activity, for example.

124 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 125 



Contactos \\ Contacts:  
+351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

COMER MELHOR

Para o principal autor do estudo, Dr. Yan Qu, director da 

Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Municipal de 

Qingdao, na China, melhorar a dieta e o estilo de vida é im-

prescindível para a redução do risco de AVC e ataque car-

díaco «na população em geral».

Os especialistas salientaram o facto de os países de bai-

xo ou médio rendimento terem um baixo consumo de ve-

getais e de fruta. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde, calcula-se que este baixo consumo seja o respon-

sável por cerca de 11% das tromboses nestas populações.

À informação e realidade desta pesquisa devemos juntar 

o actual flagelo da obesidade, ao nível mundial, e o perigo 

que representa ter um grande volume abdominal, ou seja, 

ter uma barriga grande. A gordura presente no abdómen é 

particularmente perigosa, pois é a responsável pela pro-

dução e disseminação de triglicéridos e enzimas no nosso 

organismo que aumentam significativamente o risco de 

sofrer doenças cardiovasculares. Diminuir o volume do 

perímetro abdominal é reduzir o risco de sofrer tromboses 

e ataques de coração, bem como diminuir a possibilidade 

de desenvolver diabetes e hipertensão.

Para lutar contra a obesidade a alimentação é também 

fundamental, e todos estes aspectos acabam por estar 

interligados. Ao fazermos uma dieta equilibrada e rica  

em vegetais e frutas estamos também a emagrecer ou a 

manter o nosso peso em níveis adequados, contribuindo 

tudo para melhores níveis de saúde e menor risco de doen-

ças cardiovasculares.

EATING BETTER

For the main author of the study, Dr. Yan Qu, director of 

the Intensive Care Unit at Qingdao Municipal Hospital, in 

China, improving diet and lifestyle is crucial for reducing 

the risk of stroke «in the general population».

Specialists highlight the fact that low and medium in-

come countries have low consumption of vegetables and 

fruit. According to the World Health Organisation, it is cal-

culated that low consumption is responsible for around 

11% of strokes in these populations.

To the information and reality of this research we should 

add the current blight of obesity, at a world level, and the 

danger having a large abdominal volume represents, and 

by that we mean large belly. Fat present in the abdomen 

is particularly dangerous, as it is responsible for the pro-

duction and dissemination of triglycerides and enzymes in 

our body, which significantly increase the risk of suffering 

cardiovascular diseases. Reducing the size of the waistline 

reduces the risk of suffering a stroke or a heart attack, in 

addition to reducing the possibility of developing diabetes 

and high blood pressure.

Diet is also fundamental in the fight against obesity and 

all these aspects end up being interconnected. In having a 

balanced diet, rich in fruit and vegetables, you are also los-

ing weight or maintaining your weight at suitable levels, 

contributing to better health levels and a lower risk of car-

diovascular diseases. 

ATAQUE DIRECTO E INTEGRADO

O problema torna-se mais difícil de resolver no caso de 

gordura localizada instalada e é muitas vezes muito difícil 

conseguir diminuir o perímetro abdominal, mesmo com 

regimes alimentares e exercício físico. Mais uma vez, é 

preciso uma abordagem integrada para solucionar estes 

casos: alimentação, actividade física e tratamentos locali-

zados de eliminação de gordura.

Esta trilogia está representada no Método Liposhaper 

que desenvolvi e que assenta precisamente nos três pa-

tamares de tratamento, começando com a Consulta de  

Reeducação Alimentar e Comportamental associada ao 

tratamento localizado com a tecnologia Liposhaper de 

ultra-sons convergentes (versão MAX) ou de laser espe-

cífico (versão REV) e pela Consulta de Fitness, onde é ensi-

nado um plano personalizado de exercício físico.

Actuando sobre estas três áreas imprescindíveis para o 

aumento de saúde e longevidade é possível reverter qua-

dros iminentemente perigosos e que aumentam a predis-

posição para sofrer Acidentes Vasculares Cerebrais e Enfar-

tes do Miocárdio, mais conhecidos como ataques cardíacos.

Nunca é tarde para começar a tratar da sua saúde, do seu 

peso e da sua alimentação. Comece hoje a tornar o seu fu-

turo mais longo e mais saudável.

DIRECT AND INTEGRATED ATTACK

The problem becomes more difficult to solve in the case 

of localised fat and it is often more difficult to manage to 

reduce the waistline, even by going on a diet and doing 

physical exercise. Once again, you need an integrated ap-

proach to solve these cases: diet, physical activity and lo-

calised fat removal treatments.

This trio is represented in the Liposhaper Method I have 

developed and which is based precisely on the three ar-

eas of treatment, starting with the Food and Behavioural 

Re-education Consultation, joined by localised treatment 

using Liposhaper convergent ultrasound (MAX ver-

sion) or specific laser (REV version) technologies and the  

Fitness Consultation, in which you are taught a personal-

ised physical exercise plan.

Working on these three crucial areas to improve health 

and longevity it is possible to reverse imminently danger-

ous medical outlooks, which increase your predisposition 

for suffering stroke and heart attacks.

It’s never too late to start looking after your health, af-

ter your weight and after your diet. Start today and enjoy a 

longer and healthier future.





ASSADOR LOOKAL
Carnes com sabor a América do Sul

Meat with the taste of South America
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY  MANUEL TEIXEIRA

SUPREME FLAVOURS
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Anyone who has been down the Avenida Murtala  

Mohamed, on the Ilha do Cabo, will certainly recognise the 

Lookal signature. With a range of quality services, Lookal 

has now added a new venue to its list. Following the suc-

cess achieved with evening entertainment at the Lookak 

Ocean Club and with the delicious seafood served up in the 

Lookal Mar, the time has come for meat to have a Lookal 

of its own. Its name is Assador Lookal and it brings gau-

cho traditions to Luanda. 

With the typical fogo de chão 

open fire barbecues of South 

America, on view to any-

one passing by in the street 

through the glass front deco-

rating the exterior, this con-

cept makes a promise from 

the outset: to serve the best 

meat in Angola.

In a rustic yet modern set-

ting, with wood a predominant feature in the decoration, 

the space is very large, allowing the ovens in which the 

meat is prepared to remain in view of guests. Outside, sea 

views and gentle breezes of the island make up the terrace.

Before tasting the succulent meats, the barman is ready 

to dazzle with some pre-dinner cocktails. And then the 

reason for your visit arrives. Roasted or grilled, with deli-

cious side dishes and intensely flavoured delicacies, the 

Quem passeia pela Avenida Murtala Mohamed, na Ilha 

do Cabo, certamente já reconhece a assinatura Lookal. Com 

serviços diversificados e de qualidade, o Lookal acrescen-

tou agora um novo espaço à sua lista. Depois do sucesso al-

cançado com o entretenimento nocturno no Lookal Ocean 

Club e com os apetitosos mariscos no Lookal Mar, chegou a 

altura das carnes terem um Lookal só seu. Chama-se Assa-

dor Lookal e traz a genuína tradição gaúcha a Luanda. Com 

os típicos assadores ‘fogo de 

chão’ da América do Sul, vi-

síveis a quem passa na rua 

graças ao vidro que decora o 

exterior, este novo conceito 

deixa uma promessa logo à 

partida: servir a melhor car-

ne de Angola. 

Num ambiente rústico 

mas moderno, com a ma-

deira a predominar nos ele-

mentos decorativos, o espaço é bastante amplo e permite 

manter os fornos onde a carne é preparada no campo de 

visão. Lá fora, a vista para o mar e a brisa amena da Ilha 

compõem a esplanada. 

Antes de saborear as carnes suculentas, o barman se-

duz com os cocktails aperitivos. E eis que chega o motivo 

da visita. Assada ou grelhada, com acompanhamentos de-

liciosos e iguarias com sabor intenso, as carnes do Lookal  

proporcionam «uma experiência bem diferente daqui-

lo que as pessoas estão habituadas». As palavras são de 

Mário Duarte, o gerente do restaurante, que não podia estar 

mais satisfeito com a adesão dos angolanos ao novo es-

paço do grupo. «Temos muita procura. Eu diria que servi-

mos uma média de 300 refeições, tanto ao almoço como 

ao jantar», revela. Sem mãos a medir ficam os 40 funcio-

nários, em cada turno, que este Lookal alberga. Mesmo 

atarefados, a simpatia e profissionalismo é pormenor que 

aqui não falta.

Com uma variedade imensa de pratos, todos de carne e 

com uma apresentação requintada, o difícil é escolher. No 

momento de optar, pedimos ajuda a um dos chefs de co-

zinha que faz das carnes do Lookal um verdadeiro manjar 

dos deuses, o chef Rubem Chiribao. Com 33 anos de expe-

riência e vindo directamente do Uruguai para abraçar este 

projecto, o chef Rubem fala de carne com uma sabedoria 

que não deixa dúvidas de que vamos ser bem servidos. 

«Temos uma variedade distinta de pratos e aplicamos cor-

tes de carne que muitos aqui em Angola não conhecem. 

Lookal meats provide «an experience far from what peo-

ple are used to». These are the words of Mário Duarte, the 

restaurant’s manager, who couldn’t be happier with how 

Angolans have responded to the group’s new eatery. «We 

are really busy. I would say that we serve an average of 300 

meals, at lunchtime and for dinner», he reveals. This means 

that every shift is a busy one for the 40 staff members em-

ployed at this Lookal. But despite being busy, friendly and 

professional service is a detail that is never lacking.

With a huge variety of dishes, all kinds of meat and so-

phisticated presentation, choosing your food isn’t easy. 

While we are trying to decide, we ask for help from one 

of the chefs, who turns Lookal meats into a feast for the 

gods, chef Rubem Chiribao. With 33 years of experience 

and coming straight from Uruguay to embrace this pro-

ject, chef Rubem talks about meat with an expertise that 

leaves no doubt as to the quality of what we are about to 

be served. «We have a distinctive variety of dishes and we 

use cuts of meat that many people in Angola have never 

heard of. They are ways of preparing meat that are very 

Com os típicos assadores ‘fogo de 
chão’ da América do Sul, o Assador 

Lookal é o espaço perfeito para 
os amantes da carne. \\ With the 

typical open fire barbecues of South 
America, the Assador Lookal is the 

perfect place for meat lovers. 
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São formas de preparar a carne muito típicas na Argentina, 

Brasil ou Uruguai», explica. No menu de especialidades 

encontramos autênticos rodízios com chuletón, cochini-

llo de Segovia, costeleta de rack à la francesa, ojo de bife, 

costeletas de cordeiro, leitão, cabrito ou ainda picanha. A 

acompanhar as melhores carnes, o Assador Lookal tem à 

disposição uma diversa gama de vinhos. No final da refei-

ção, o agradável corta-sabores prepara-o para degustar as 

sobremesas. E no que toca às sobremesas, o problema da 

escolha mantém-se: pudim, gelatina, doce de leite, pan-

quecas, crepes, mousse ou gelados?! Independentemente 

da decisão que se tome, há sempre uma certeza no mo-

mento de saída – a vontade de lá voltar.

typical in Argentina, Brazil and Uruguay», he explains. 

On the specialities menu we find authentic rodízios with 

chuletón, cochinillo de Segovia, rack of ribs à la francesa, 

ribeye steak, lamb cutlets, suckling pig, kid or picanha. To 

join the finest meat, the Assador Lookal boasts a varied 

selection of wines. At the end of your meal, the pleasant 

palette-cleanser prepares the way for the desserts ahead. 

And when it comes to desserts, the choice is just as hard: 

flan, jelly, doce de leite, pancakes, crêpes, mousse or ice 

cream. Irrespective of the decision made, one thing is cer-

tain when it’s time to leave – your desire to return. 



MARIÂNGELA 
ALMEIDA

LUXURY  STYLE

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

«A Fiu Negru é um movimento para 
internacionalizar o que é nosso» \\ «Fiu 

Negru is a movement for internationalising 
what is ours»

Tudo começou em Londres. Mariângela Almeida viajou 

para a capital de Inglaterra para estudar Marketing mas 

lá encontrou muito mais do que aquilo que foi à procura. 

Nos cinco anos que percorreu as ruas daquela cidade 

encantou-se com a quantidade de culturas e inspirou-

se em cada objecto e em cada situação para desenhar 

roupas onde os padrões africanos se distinguem. À marca 

deu o nome de Fiu Negru, o elo de ligação com a tradição 

angolana, e um ano e meio depois do lançamento já sela 

parcerias de sucesso, como é o exemplo da Casa Paris by 

Fiu Negru, uma colecção com peças exclusivas. A desen-

har para vestir mulheres confiantes, Mariângela Almeida 

sonha conseguir internacionalizar a Fiu Negru mas, an-

tes disso, quer conquistar Angola com os seus modernos 

cortes e designs padronizados. 

It all began in London. Mariângela Almeida travelled to 

the British capital to study marketing but when she got 

there she found much more that she was looking for. In 

the five years she spent wandering the streets of that city 

she was enthralled by the amount of cultures and was 

inspired by every object and by every situation to design 

clothes in which African patterns stood out. She gave the 

brand the name Fiu Negru, the link with Angolan tradition, 

and a year and half after its launch it is already forging 

successful partnerships, such as, for example, Casa Paris 

by Fiu Negru, a collection of exclusive pieces. Designing 

to clothe confident women, Mariângela Almeida dreams 

of achieving Fiu Negru’s internationalisation but, before 

this, she wants to conquer Angola with her modern cuts 

and patterned designs.
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Como entra no mundo da moda?

Desde pequena que tenho um fascínio pela moda. Se dis-

sesse que sempre sonhei ser estilista estaria a mentir mas 

quando fui fazer o meu curso de Marketing em Londres, 

uma das capitais da moda, tornou-se óbvio o que queria 

fazer para o resto da minha vida. Londres foi uma explosão 

de culturas! Achei interessante que, apesar de toda a glo-

balização londrina, era possível reparar que certas culturas 

mantinham-se distintas. Por exemplo, lá via uma pessoa 

nigeriana com os padrões típicos. Mas angolanos não. En-

tão juntei o útil ao agradável: a minha paixão pela moda e a 

paixão que surgiu pelos tecidos africanos. 

Como começou a Fiu Negru?

Eu já estou no mercado há um ano e meio. É algo recente 

mas já tenho algum sucesso, felizmente. Depois de terminar 

o meu curso em Londres, voltei a Luanda e comecei por fa-

zer vídeos de propaganda. Depois fiz o meu primeiro bazar, 

com apenas cem peças para ver como é que seria a adesão 

do público. Em dez minutos as peças acabaram! Pensei que 

devia continuar. Fiz um segundo bazar e em menos de dez 

minutos as peças estavam esgotadas também! 

Lembra-se da primeira peça que confeccionou?

Infelizmente não confecciono, só desenho. O meu primei-

ro desenho foi um vestido de gala, e todo o processo, desde 

desenhar, escolher o tecido e ver a peça pronta, encheu-me 

de orgulho. Até hoje é a peça mais especial que tenho. 

How did you get into the world of fashion?

I have been fascinated by fashion ever since I was small. 

If I were to say that I have always dreamed of being a fash-

ion designer it would be a lie, but when I went to study mar-

keting in London, one of the fashion capitals, it became ob-

vious what I wanted to do for the rest of my life. London was 

an explosion of cultures! I found it interesting that, in spite 

of all of London’s globalisation, it was possible to notice that 

certain cultures remained distinctive. For example, I saw a 

Nigerian wearing traditional patterns. But not Angolans. So 

I joined business with pleasure: my passion for fashion and 

the passion that came about for African fabrics.

How did Fiu Negru begin?

I’ve been in the market for a year and a half. It’s some-

what recent but I have already had some success, fortu-

nately. After completing my course in London, I returned 

to Luanda and started making propaganda videos. Then 

I did my first bazaar, with just 100 pieces to see how the 

public would react. In ten minutes I had sold out! I thought 

I should keep going. I did a second bazaar and in less than 

ten minutes they had sold out too!

Do you recall the first piece you ever made?

Unfortunately I don’t make things, I just design them. 

My first design was a gown and the entire process, from 

designing, choosing the fabric to seeing the finished piece, 

filled me with such pride. It remains the most special piece 

I have to this day.

Porquê o nome Fiu Negru?

Fiu Negru remete para o nosso passado. É o elo com os 

nossos antepassados, a nossa cultura e as nossas tradições.

Como descreve a marca?

A Fiu Negru é uma marca de roupa angolana que tem por 

base os tecidos africanos. O tema é inovar e evoluir, com 

cortes e designs mais modernos. Uso o nosso padrão-mãe. 

Acho que é necessário mantermos a nossa identidade aqui 

e pelo mundo fora. Temos de destacar o que temos de me-

lhor, mostrar a nossa cultura e tradição. Eu costumo dizer 

que a Fiu Negru, mais do que uma marca de roupa, é um 

movimento para internacionalizar o que é nosso. 

Quer internacionalizar a Fiu Negru. A que passerelles 

pretende chegar?

Acho que internacionalizar deve ser o sonho de qualquer 

estilista. Apesar de querer ter os pés firmes em Angola 

primeiro, e depois África, sonho alcançar outros mercados 

como Milão ou Nova Iorque.

Enquanto não alcança essas passerelles, já tem partici-

pado em eventos nacionais como a Moda Luanda. Como 

se sente nessas participações?

Extremamente grata! Acho que tudo deve começar no 

país que me viu nascer. Felizmente o meu trabalho tem 

sido reconhecido. 

Tem também uma parceria com a Casa Paris. Como é 

que surgiu esta oportunidade?

A proposta surgiu no ano passado, pela Casa Paris, 

que já existe há cerca de 15 anos. Desde pequena que eu  

Why the name Fiu Negru?

Fiu Negru [meaning ‘Black Thread’] refers to our past. It is 

the link with our ancestors, our culture and our traditions.

How would you describe the brand?

Fiu Negru is an Angolan clothes brand, which has African 

fabrics as its base. The theme is innovating and evolving, 

with more modern cuts and designs. I use our padrão-mãe 

traditional pattern. I think that we need to keep our identity 

here and around the world. We have to highlight the best 

things we have, to show our culture and tradition. I usually 

say that Fiu Negru, more than a clothes brand, is a move-

ment for internationalising what is ours.

You want to internationalise Fiu Negru. What catwalks 

do you want to appear on?

I think that internationalisation should be the dream of 

any fashion designer. In spite of wanting to have a solid 

base here in Angola first, and then Africa, I dream of reach-

ing other markets such as Milan or New York.

While you are yet to reach these catwalks, you have al-

ready taken part in national events such as Moda Luanda. 

How do you feel when you take part in these events?

Extremely grateful! I think that it should all begin in the 

country that witnessed my birth. Fortunately my work has 

been recognised.

You also have a partnership with Casa Paris. How did 

this opportunity come about?

The proposal came about last year, from Casa Paris 

which has existed for about 15 years. Ever since I was 
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passava pela rua Rainha Ginga, via a Casa Paris e adorava. 

Foi a primeira casa de luxo em Luanda. Então, ter a Casa 

Paris a querer fazer uma parceria comigo é algo muito 

grande. Fizemos a primeira experiência em Dezembro de 

2014 e, como correu melhor do que esperávamos, decidi-

mos dar continuidade em Março deste ano.

O que espera desta parceria?

Acho que as duas marcas têm muito potencial. Podemos 

levar a moda nacional um bocadinho mais além e também 

mostrar que é possível combinar públicos-alvo diferentes 

para fazer algo bonito. O que esta colecção traz é isso. Mis-

turar o público da Casa Paris, que são mais senhoras, com 

o meu, que são mais jovens. O que eu fiz foi conceber peças 

que os dois públicos pudessem usar.

Sente-se realizada?

Ainda não. Não me sinto uma pessoa de sucesso. Mas 

acho que estou num bom caminho. Ainda há muita coisa 

que eu quero e espero fazer.

Que conselho daria às jovens estilistas angolanas que 

procuram por um lugar no mundo da moda?

Gostaria que nunca desistissem dos seus sonhos, assim 

como eu nunca desisti do meu. Ser estilista em Angola é 

difícil pela falta de material. Mas vale a pena. Se houver 

paixão, foco e determinação nada nos pode parar. 

Tem algum projecto para o futuro que possa revelar?

O que seria de uma estilista sem segredos? (risos)

small I’ve been walking down the Rua Rainha Ginga, see-

ing Casa Paris and loving it. It was the first luxury store in 

Luanda. So, having Casa Paris want to go into partnership 

with me is something really great. We did our first experi-

ment in December, 2014 and, as it went better that we were 

expecting, we decided to continue it in March this year.  

What do you expect from this partnership?

I believe that the two brands have a lot of potential. We 

can take national fashion that bit further and also show 

that it is possible to combine different target groups to 

make something beautiful. This is what this collection 

brings. Mixing the clientele of Casa Paris, who are more la-

dies, with mine, who are more young women. What I did 

was to design piece that the two groups could wear.

Do you feel fulfilled?

Not yet. I don’t feel I am a successful person yet. But I 

think that I am on the right path. There is still much that I 

want and hope to do. 

What advice would you give to young Angolan fashion 

designers looking for a place in the world of fashion?

I would like it for them never give up on their dreams, 

just as I never gave up on mine. Being a fashion designer 

in Angola is hard because of the lack of material. But it 

is worth it. If you have passion, focus and determination, 

nothing can stop you.

Do you have any project for the future?

What would a fashion designer be without secrets?  

(she laughs)



\\SIXTH SENSE

Um intenso concentrado de sensualidade, Accord 

Illicite chegou para contracenar com a já de si se-

dutora fragrância Ange ou Démon Le Parfum, da  

Givenchy. Uma expressão olfactiva profunda e car-

nal, Ange ou Démon Le Parfum desperta os senti-

dos com a sugestão de erotismo e feminilidade. Mas, 

quando quiser quebrar todas as regras e reavivar o 

seu instinto de sedução, acrescente uma gota do 

acorde ilícito e prepare-se para o magnetismo vi-

ciante que advém da fusão de ambos na sua pele. 

Anjo ou demónio? Você é que sabe. 

An intense concentrate of sensuality Accord Illicite 

has arrived to star alongside the already seductive 

fragrance Ange ou Démon Le Parfum by Givenchy. A 

deep and carnal olfactory expression, Ange ou Démon 

Le Parfum awakens the senses with a hint of eroti-

cism and femininity. But, when you want to break all 

the rules and revive your instinct for seduction, add a 

drop of Accord Illicite and get ready for the addictive 

magnetism that results from the fusion of the two on 

your skin. Angel or demon? Only you know.

GIVENCHY

Na Hermès, todas as criações nascem de um conceito, de 

um design cuidadosamente pensado. Inicialmente dese-

nhado por Pierre Marie para adornar uma toalha de ba-

nho, o intrincado padrão Vagues et Coquillages (Ondas e  

Conchas) encontrou nova expressão no relógio Arceau  

Pocket Vagues et Coquillages. O padrão de inspiração ma-

rítima de Pierre Marie decora as três versões deste relógio 

de bolso – duas em ouro branco e uma em ouro rosa – com 

um delicado rendilhado de ondas e conchas, fruto de um 

minucioso trabalho de gravura. 

At Hermès, all creations arise from a concept, from a care-

fully thought out design. Initially designed by Pierre Marie 

to adorn a bath towel, the intricate Vagues et Coquillages 

(waves and shells) pattern has found new expression in 

the Arceau Pocket Vagues et Coquillages watch. Pierre 

Marie’s maritime inspired pattern decorates all three ver-

sions of this pocket watch - two in white gold and one in 

rose gold - with a delicate ‘embroidered’ pattern of waves 

and shells, the result of meticulous engraving work.

HERMÈS 

©CLAUDE JORAY
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PELCOR 

Um relógio excepcional, o Tambour Monogram Sun Tourbi-

llon combina a precisão do famoso Tourbillon La Fabrique 

du Temps Louis Vuitton com a sofisticação técnica do ca-

libre LV80.

Com 38 mm de diâmetro, o mostrador está disponível em 

ouro 18 quilates, rosa ou branco, e é acompanhado de bra-

celete branca, azul ou fúcsia. No mostrador, as cores suaves 

que o decoram colocam a flor LV como elemento decorativo 

principal, deixando ainda brilhar as pedras preciosas colo-

cadas em torno da caixa, que variam consoante o modelo 

seleccionado: diamantes brancos ou safiras azuis ou rosa.

An exceptional watch, the Tambour Monogram Sun Tour-

billon combines the precision of the famous Tourbillon La 

Fabrique du Temps Louis Vuitton with the technical so-

phistication of the LV80 calibre.

38 mm in diameter, the dial is available in 18 carat gold, rose 

or white, and is accompanied by a white, blue or fuchsia 

bracelet. The soft colours that adorn the dial feature the LV 

flower as the main decorative element, allowing the pre-

cious stones placed around the case - white diamonds or 

blue or pink sapphires, depending on the model chosen - 

to sparkle too.

LOUIS VUITTON

Com uma presença de mais de dez anos nos mercados na-

cional e internacional, a Pelcor confere uma personalidade 

inovadora e requintada à pele de cortiça, que utiliza para 

desenvolver acessórios de moda ecológicos. 

Para a colecção Primavera-Verão 2015, a marca portugue-

sa apresenta uma selecção de acessórios sofisticados, nos 

quais a pele de cortiça é apresentada em formatos distin-

tos e combinada com cores elegantes. Pele vegan é utiliza-

da em alguns modelos da estação. 

Nas linhas Classics – Contemporary handbags, Specials 

– Unique Cork, Tricolor – Premium Mixtures, Weave – Ex-

clusive Hand Craft e Resort – Colorful Bags encontram-se 

propostas sofisticadas, que mostram o lado mais exclusivo 

da cortiça. 

With a national and international market presence of 

over ten years, Pelcor gives cork skin an innovative and 

refined personality, which it uses to create ecological 

fashion accessories. 

For the spring-summer 2015 collection, the Portuguese 

brand presents a selection of sophisticated accessories, in 

which cork skin comes in distinctive formats, combined 

with elegant colours. Some of the season’s models feature 

vegan skin. 

The ranges Classics - Contemporary handbags, - Spe-

cials - Unique Cork, Tricolor - Premium Mixtures, Weave 

- Exclusive Hand Craft and Resort - Colorful Bags contain 

sophisticated designs that reveal the most exclusive side  

of cork.
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Depois de se afirmar na Fendi e, posteriormente, como 

sucessor de Emanuel Ungaro, Giambattista Valli lançou a 

primeira colecção da sua própria marca em 2005. Desde 

então, o estilista italiano tem conquistado a atenção das 

mulheres de todo o mundo, fascinadas pelas suas propos-

tas elegantes. 

Nesta estação, Valli traz a energia dos anos 1970 até 2015 

com calças soltas, túnicas, casacos com mangas três quar-

tos e saias e vestidos em formato A-line. As silhuetas fe-

mininas são realçadas pela qualidade dos tecidos escolhi-

dos e pela refrescante paleta de cores, que combina preto, 

branco e rosa.

After establishing himself at Fendi and, later, as successor to 

Emanuel Ungaro, Giambattista Valli launched the first col-

lection of his own brand in 2005. Since then, the Italian fash-

ion designer has won the attention of women from around 

the globe, who are fascinated by his elegant creations.

This season Valli brings the energy of the 1970s to 2015 

with loose trousers, tunics, jackets with three quarter 

length sleeves and A-line skirts and dresses. Feminine 

shapes are highlighted by the quality of the chosen fabrics 

and by the refreshing palette of colours, combining black, 

white and pink.

GIAMBATTISTA VALLI



IWC SCHAFFHAUSEN

Desde 1930 que o desenho clás-

sico do modelo Portuguesa Au-

tomático, da marca suíça IWC Scha-

ffhausen, é inconfundível. Por ocasião do 75.º                                                                                                                                            

aniversário desta família, o icónico relógio mo-

derniza-se. Equipado com as mais eficientes cordas 

automáticas, reserva de marcha para sete dias e bracele-

tes castanhas ou pretas em pele de aligátor, o modelo é re-

quintado e resistente à água. Com uma caixa de 42,3 mm, vidro 

safira e aplicações em ouro maciço, este Portuguesa Automático 

não dispensa os elegantes algarismos árabes e os ponteiros folifor-

mes finos. A gama está disponível na Boutique dos Relógios de Luanda.

The classic design of the Portugieser Automatic, from Swiss watchmaker 

IWC Schaffhausen, has been unmistakable since 1930. On the occasion 

of the 75th anniversary of this family of watches, the iconic watch is being 

modernised. Equipped with the most efficient automatic winding systems, 

seven-day power reserve, and brown or black alligator skin straps, the 

sophisticated model is also waterproof. With its 42.3 mm case, sapphire 

glass and solid gold appliqués, this Portugieser Automatic doesn’t forego 

its elegant Arabic numerals and the leaf-shaped feuille hands. The range is 

available at Boutique dos Relógios, in Luanda.

\\QUINTESSENCE
Cada Verão é uma nova oportunidade para recomeçar, 

tentar algo novo e escrever histórias inesquecíveis.  

Inspirada neste conceito de renovação, a colecção mas-

culina da Lion of Porches para a Primavera-Verão 2015 

reinventa o clássico estilo britânico.

Nesta estação, o estilo preppy sofisticado da marca é 

conjugado com propostas elegantes e contemporâneas 

de inspiração Old Navy, formando uma colecção distin-

ta, que realça o cuidado da marca com os detalhes. 

No campo cromático, tons de azul e off-white surgem 

combinados com estampados florais e riscas coloridas, 

o que resulta em looks frescos e divertidos, mas invaria-

velmente requintados. 

Every summer is a new opportunity to start again, try 

something new and to write unforgettable stories. In-

spired by this concept of renewal, the men’s collection 

from Lion of Porches for spring-summer 2015 reinvents 

the classic British style.

In this season, the sophisticated preppy style of the 

brand is combined with elegant and contemporary pro-

posals of Old Navy inspiration, producing a distinctive 

collection that highlights the brand’s care for detailing.

In terms of colour, shades of blue and off-white are 

combined with floral prints and colourful stripes, result-

ing in fresh and fun, yet invariably refined looks.

LION OF PORCHES 
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Homenageando os principais eventos desportivos bri-

tânicos, a colecção Primavera-Verão 2015 da Hackett 

London reinterpreta o estilo característico destas oca-

siões. Reflectindo a assinatura simultaneamente clás-

sica e moderna da marca, a nova colecção repensa a 

moda masculina nestes eventos desportivos, actua-

lizando-a para que se adapte ao homem que hoje as-

siste aos jogos de ténis, às partidas de pólo equestre 

ou às competições de vela. Mantendo a elegância do 

gentleman britânico, o homem Hackett London desta  

Primavera-Verão aposta em roupas e acessórios flexí-

veis, que se adaptam às diversas ocasiões do calendário 

da estação. 

Paying tribute to the main British sports events, the 

spring-summer 2015 collection from Hackett London 

reinterprets the characteristic style of these occasions. 

Reflecting the simultaneously classic and modern style 

of the brand, the new collection rethinks men’s fashion 

at these sports events, updating it so as to adapt to the 

men who now watch tennis matches, polo games or sail-

ing competitions. Retaining the elegance of the British 

gentlemen, the Hackett London man this spring-sum-

mer focuses on flexible clothing and accessories, which 

adapt to various occasions in the season’s calendar.

HACKETT LONDON

Foram os momentos de convívio e camaradagem que 

decorrem no campo de golfe e na clubhouse, durante e 

após uma interessante partida de golfe, que inspiraram 

Davidoff a lançar a Golf Limited Masters Edition 2015, uma 

colecção de charutos ideais para desfrutar entre golfis-

tas. Pensando nesses dois momentos distintos, a Golf  

Limited Masters Edition 2015 compreende dois forma-

tos – Toro, uma experiência menos dominante, de com-

bustão impecável, e o mais intenso Robusto, ideal para 

saborear tranquilamente na clubhouse. 

It was the moment of togetherness and camaraderie 

enjoyed on the golf course and in the clubhouse, dur-

ing and after an interesting round of golf, that inspired 

Davidoff to launch Golf Limited Masters Edition 2015, 

a collection of cigars ideal for enjoying among golf-

ers. With these two distinct moments in mind, the Golf  

Limited Masters Edition 2015 features two formats – 

Toro, with a less dominant experience and flawless 

combustion, and the more intense Robusto, ideal for 

peacefully enjoying in the clubhouse.

DAVIDOFF HARLEY-DAVIDSON

Dona de uma atitude irreverente, a Harley-Davidson Road 

Glide sempre teve seguidores apaixonados, pelo que o seu 

regresso, em 2015, à gama Harley-Davidson é acolhido  

com entusiasmo.

Ao mesmo tempo que respeita o espírito do modelo origi-

nal, a nova Road Glide Special oferece uma melhoria sig-

nificativa no conforto e acrescenta a tecnologia, as carac-

terísticas intuitivas e o novo estilo do Projecto Rushmore, 

um esforço de desenvolvimento de produto ligado ao con-

sumidor. Equipada com sistema de informação e entrete-

nimento BOOM! Box 6.5 GT, suspensão traseira estilo CVO 

e motor High Output Twin Cam 103™ V-Twin, entre muitos 

outros atributos, a Road Glide Special chama a atenção por 

onde quer que passe. 

Bearer of an irreverent attitude, the Harley-Davidson Road 

Glide has always had passionate followers, ensuring that 

its return in 2015 to the Harley-Davidson was met with rap-

turous applause.

While it respects the spirit of the original model, the new 

Road Glide Special offers significant improvements to com-

fort, and adds technology, intuitive features and the new 

style of the Project Rushmore, a product development ini-

tiative fed by customer response. Equipped with the BOOM! 

Box 6.5 GT information and entertainment system, CVO 

style rear suspension, and High Output Twin Cam 103™  

V-Twin engine, among many other features, the Road Glide 

Special is the centre of attention wherever it goes.
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Só foi criado em 2011, por Matthew Gilpin, mas o jovem 

Gilpin’s Gin já conquistou o prémio de Melhor Gin do 

Mundo nos World Drinks Awards 2014. 

Um gin moderno, de carácter complexo e versátil, o 

Gilpin’s Gin é destilado cinco vezes em água de nas-

cente e produzido manualmente em pequenos lotes de 

acordo com as premissas tradicionais das destilarias 

inglesas. Bagas de zimbro, casca de laranja amarga, sal-

va, borago, casca de limão, casca de lima, sementes de 

coentros e raízes de angélica são adicionados para ele-

var a pureza dos seus sabores. 

It was only created in 2011, by Matthew Gilpin, but the 

young Gilpin’s Gin has already won the Best Gin of the 

World award at the World Drinks Awards 2014.

A modern gin, complex and versatile in character, 

Gilpin’s Gin is distilled five times in spring water and is 

hand made in small batches according to the traditional 

premises of English distilleries. Juniper berries, bitter 

orange peel, sage, borage, lemon peel, lime peel, corian-

der seeds and angelica roots are added to lift the purity 

of its flavours. 

GILPIN’S

CARTIER 

Foi há já 30 anos que a Cartier lançou os requintados  

óculos Vendôme, assim baptizados em honra da famosa 

praça parisiense. 

Para assinalar o 30.º aniversário do icónico modelo, a 

maison Cartier apresenta Cartier Vendôme Solid Gold, 

uma versão ultra luxuosa feita em ouro maciço forrado a 

pele burgundy, limitada a apenas 30 exemplares em todo  

o mundo.

30 years have passed since Cartier launched the sophisti-

cated Vendôme glasses, thus named in honour of the fa-

mous Parisian square.

To mark the 30th anniversary of the iconic model, the  

Cartier maison presents Cartier Vendôme Solid Gold, an 

ultra luxury version made in solid gold and lined with bur-

gundy leather, limited to just 30 pairs around the world.
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Clássica e contemporânea 
Classic and contemporary

LUXURY  STYLE



É na Quinta do Lago, o exclusivo resort de golfe e con-

domínio residencial algarvio (Portugal), que encontramos 

a Villa Gondra, uma requintada residência de férias que 

conjuga o charme da arquitectura tradicionalista com a 

elegância de interiores contemporâneos. 

Da autoria da arquitecta Guida Viegas, a Villa Gondra 

remete frequentemente para as construções tipicamen-

te algarvias, nomeadamente com os telhados de quatro 

águas revestidos a telha de canudo regional, as chaminés 

algarvias e as beiradas e cornijas tradicionais. O equilíbrio 

Stood in the Algarve’s exclusive golf and residential re-

sort of Quinta do Lago (Portugal), Villa Gondra is an exqui-

site holiday residence combining the charm of traditional 

architecture with the elegance of contemporary interiors.

Designed by architect Guida Viegas, Villa Gondra of-

ten nods to the typical constructions of the Algarve, and 

in particular the pagoda style roofs topped with regional 

curved tiles, the Algarve style chimneys and traditional 

edges and cornices. The balance of this classic structure, 

with a total covered area of 370 sqm, distributed over three 

desta estrutura clássica, com um total de 370 m2 de área 

de construção, distribuídos por três pisos, surge na forma 

da decoração contemporânea pensada pelo atelier Sofia 

Andrez Interiors. 

Realçando pormenores únicos da construção, como os 

pavimentos cerâmicos característicos do contexto algarvio, 

e valorizando a abundante luz natural que flui nos diversos 

espaços, a decoração resulta leve e acolhedora. Combinan-

do geometrias e curvas e apostando em apontamentos  

floors, appears in the form of the contemporary décor de-

signed by the Sofia Andrez Interiors studio.

Highlighting unique construction details, such as the 

tiled flooring characteristic of the Algarve context, and 

valuing the abundance of natural light flowing through the 

different spaces, the resulting decoration is light and wel-

coming. Combining geometries and curves and focusing 

on retro chic detailing in the upholstery and curtain fabrics, 
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O casamento do desenho arquitectónico 
com o projecto de decoração resulta 

num espaço enaltecido. \\ The union of 
architectural design with interior design 

results in an enhanced space.
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retro chic nos tecidos dos estofos e cortinados, o casamen-

to do desenho arquitectónico com o projecto de decoração 

resulta num espaço enaltecido, onde objectos personaliza-

dos conferem personalidade e conforto a cada ambiente. 

Funcionando como segunda residência, a villa é utiliza-

da sobretudo durante períodos de férias, pelo que as áreas 

exteriores mereceram especial cuidado, destacando-se o 

terraço coberto, onde a convidativa mesa de refeições goza 

de vista privilegiada sobre o jardim. Em torno da piscina, 

camas de exterior convidam a momentos ociosos, desfru-

tando do maravilhoso clima da região. 

the union of architectural design with interior design re-

sults in an enhanced space, where custom objects add 

personality and comfort to every environment. 

Used as a second home, the villa is occupied primarily 

during holiday periods, whereby the outdoor spaces has 

been worthy of special attention, highlighted by the cov-

ered terrace, where the welcoming dining table enjoys ex-

ceptional views over the garden. Outdoor beds around the 

pool beckon for moments of idleness, soaking up the mar-

vellous climate of the region.



MORGAN AERO 8
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©MORGAN MOTOR COMPANY LTD.

Charme clássico \\ Classic charm

LUXURY  STYLE

15 years on since the launch of the original Aero 8,  

Morgan has unveiled the new model with slight visual 

and mechanical changes. Retaining the classic style influ-

enced by cars from the 1960s, the Aero 8 now has improved 

torsional stiffness, all-new suspension, power steering, 

ABS brakes and the option of cruise control. Referred to as 

the most refined car from the British manufacturer to date, 

the Aero 8 is equipped with a 4.8 litre V8 BMW engine, with 

367bhp, and six speed automatic or manual transmission. 

Convertible and with room for two occupants, the main 

feature of the model is the design of the fabric roof, which 

folds completely out of sight behind the two seats. In the 

interior, the wood surrounds, the textured carpets, the car-

bon seats, the leather trim and the touch screen media 

system mark the classic charm of this model.
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Passados 15 anos desde o lançamento do Aero 8 origi-

nal, a Morgan apresentou o novo modelo com pequenas 

alterações visuais e mecânicas. Mantendo o estilo clássico 

influenciado pelos carros da década de 1960, o Aero 8 tem 

agora um chassi de alumínio mais rígido, suspensão reno-

vada, direcção assistida, freios ABS e opção de piloto au-

tomático. Apelidado como o carro mais refinado da marca 

britânica até hoje, o Aero 8 está equipado com motor V8 4.8 

da BMW, com 372 cv e transmissão automática ou manual 

de seis velocidades. Conversível e com espaço para dois 

ocupantes, o modelo tem como principal característica 

o design do tejadilho de tecido, que dobra completamen-

te para trás dos lugares. No interior, os acabamentos em 

madeira, os tapetes texturizados, os bancos em carbono, 

os detalhes em couro e o sistema de informação touch ca-

rimbam o charme clássico deste modelo.
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PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 2, 3, 4 ©ROCCO FORTE HOTELS; 5, 6, 7, 8, 9 ©THE LEADING HOTELS OF THE WORLD

VERDURA  
GOLF&SPA RESORT

Recanto no sopé da montanha
Hideaway at the foot of the mountain

O aroma doce das laranjeiras e dos olivais que circun-

dam o Verdura Golf&Spa Resort tornam este recanto da 

Sciacca, na região italiana de Sicília, num paraíso para os 

jogadores de golfe. Com dois campos links localizados no 

sopé da montanha e com o mar Mediterrâneo no horizon-

te, o Verdura incorpora instalações elegantes e um serviço 

de qualidade. Recorrendo ao talento e à experiência do de-

signer Kyle Phillips, reconhecido por preservar e acentuar 

de modo criativo os relevos naturais, este resort com as-

sinatura Rocco Forte contém uma superfície cuidada. Aos 

dois campos, com 18 buracos, soma-se um curso com nove 

buracos de par três, um campo Composite Championship 

The sweet scent of orange blossom and the olive groves 

that surround the Verdura Golf&Spa Resort turn this cor-

ner of Sciacca, in the Italian region of Sicily, into a golfer’s 

paradise. With two links courses located at the foot of the 

mountain and with the Mediterranean Sea on the horizon, 

the Verdura boasts elegant facilities and quality service. 

Making use of the talent and experience of designer Kyle 

Phillips, renowned for preserving and creatively accentu-

ating the natural features of the land, this Rocco Forte re-

sort is well tended. The two 18-hole courses are joined by 

a par three nine-hole course, a Composite Championship 

created by joining the holes of the two courses, and a golf 



criado com a junção dos buracos dos dois campos e uma 

academia de golfe, com instalações de treino extensas, 

conduzida por uma equipa profissional da PGA. Cada bu-

raco proporciona uma vista deslumbrante e garante cinco 

posições tee. Com fairways bem separados e bunkers pro-

fundos, a fluência do jogo é assegurada com a manutenção 

dos tees em intervalos de 12 minutos. 

Proporcionando aos visitantes uma sensação de har-

monia com a natureza, de paz e tranquilidade que apenas 

é quebrada pelo canto dos pássaros e pela brisa suave da 

Sicília, o Verdura inclui nas suas valências muito mais do 

que uma experiência de golfe extraordinária. Com instala-

ções luxuosas, o resort abrange a clubhouse – que serve 

as especialidades italianas –, o Verdura Spa – que oferece 

tratamentos especialmente concebidos para jogadores de 

golfe –, campos de ténis e futebol, piscinas e ginásio.

academy, with an array of practice facilities run by a pro-

fessional PGA team. Each hole offers stunning views and 

ensures five tee positions. With well separated fairways 

and deep bunkers, game flow is assured with tee mainte-

nance at intervals of 12 minutes.

Providing visitors with a sensation of harmony with na-

ture, of peace and tranquillity, broken only by birdsong and 

by the soft Sicilian breeze, the Verdura has much more to 

offer than just an extraordinary golf experience. With lux-

ury amenities, the resort includes the clubhouse – which 

serves Italian specialities –, the Verdura Spa – which offers 

treatments especially devised for golfers –, tennis courts 

and football pitches, swimming pools and gyms.   
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SOCIAL  EVENTS

V&G POLANA CUP
Torneio animado, entre parceiros e amigos
Exciting tournament, between partners 

and friends
TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

It was as the sun rose on March 13 that the tournament 

commemorating the first anniversary of Villas&Golfe  

Mozambique magazine welcomed participants. This event, 

which had the Polana Serena Hotel and BCI as its main 

partners, was held at the Polana Golf Club, in Maputo, and 

was attended by some 60 players.

Held in pairs in Better Ball Stableford and Aggregate Par 

3 categories, over 15 holes, and as singles in a Stableford 

event, the winners included: in the single Stableford, first 

place went to Samuel Languene, second place to Jaime 

Inguana, while third place went to Samo Manhiça. In the 

Better Ball Stableford pairs event, first place went to the 

pairing of Samuel Languene and Damião Fernandes, sec-

ond place belonged to António Tcheco and Mattias Zaab, 

and third place went to Meque Inguana and Lone Hansen. 

Finally, in the Par 3 Aggregate category, first place went 

to Mário Manhiça and Castro Camarada, second place to 

Magid Osman and Fernando Manhiça, and third place was 

held by Francisco Nhaca and Valdimar Sitoe.

Foi com o raiar do sol que no dia 13 de Março o tor-

neio comemorativo do primeiro aniversário da revista 

Villas&Golfe Mozambique deu as boas-vindas aos parti-

cipantes. Este evento, que teve como principais parceiros 

o Polana Serena Hotel e o BCI, ocorreu no Club de Golfe da 

Polana, em Maputo, e contou com cerca de 60 jogadores.

Disputado nas modalidades de pares Better Ball Stable-

ford e Aggregate  Par 3, em 15 buracos, e individual Stable-

ford, eis os vencedores: na prova individual, o 1.º lugar foi 

para Samuel Languene, o 2.º lugar para Jaime Inguana e o 

3.º lugar coube a Samo Manhiça. Na prova de pares Better 

Ball Stableford, o 1.º lugar foi para a equipa Samuel Lan-

guene e Damião Fernandes, o 2.º lugar pertenceu a António 

Tcheco e a Mattias Zaab, e o 3.º lugar foi para Meque Ingua-

na e Lone Hansen. Por fim, na categoria Aggregate Par 3, 

o 1.º lugar foi para Mário Manhiça e Castro Camarada, o 2.º 

lugar para Magid Osman e Fernando Manhiça, e o 3.º lugar 

foi para Francisco Nhaca e Valdimar Sitoe.

PARCEIROS: POLANA SERENA HOTEL, BCI
APOIOS: QATAR AIRWAYS, SAPATARIA RITUAL, LOJA DAS MEIAS
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O mês de Março ficou marcado por um dos eventos mais 

animados da cidade de Maputo. A Villas&Golfe, que cele-

brou nesse mesmo mês o seu primeiro aniversário no país, 

em parceria com o Polana Serena Hotel, brindou a capital 

moçambicana com uma noite cheia de surpresas e muito 

glamour. Apesar de ser uma sexta-feira 13, o dia não po-

deria ter corrido melhor.

The month of March was marked by one of the city of 

Maputo’s liveliest events. Villas&Golfe, which celebrated 

its first anniversary in the country in this same month, 

in partnership with the Polana Serena Hotel, treated the  

Mozambican capital to an evening packed with surprises 

and plenty of glamour. Despite being Friday the 13th, the 

day couldn’t have gone better.

SOCIAL  EVENTS

VILLAS&GOLFE 
POLANA GALA

O primeiro de muitos anos de vida!
The first of many years of life!

TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 8, 10, 11 ©DANIEL CAMACHO; 2, 3, 4, 5, 6, 7 ©RICARDO FRANCO; 9 ©DIREITOS RESERVADOS

A primeira tacada foi logo dada ao nascer do dia com o 

Villas&Golfe Polana Serena Hotel Cup e, pelas 18 horas, as 

portas do Salão Nobre do Polana Serena Hotel abriram-se 

para receber os ilustres convidados para a gala mais aguar-

dada de Moçambique. A recepção foi feita por Antonio 

Raigon, o primeiro venenciador a pisar terras moçambi-

canas. A elegância com que servia o bom vinho espanhol 

era, só por si, uma autêntica fiesta. A noite continuou com 

The first shot was taken at daybreak with the 

Villas&Golfe Polana Serena Hotel Cup and, at 6 o’clock in 

the evening the doors to the Salão Nobre of the Polana  

Serena Hotel were opened to welcome distinguished 

guests to Mozambique’s most eagerly awaited gala event. 

Guests were welcomed by Antonio Raigon, the first venen-

ciador to reveal his wine-pouring skills in Mozambique. 

The elegance with which he served the fine Spanish wine 



um momento dedicado à responsabilidade social, tendo 

sido entregue, ao gabinete da Primeira-dama, um camião 

solidário repleto de bens de primeira necessidade (no valor 

equivalente a 65 mil dólares).

Numa noite animada, boa música não poderia faltar. Otis, 

saxofonista moçambicano, foi quem, ao som de Fields of 

Gold, deixou os presentes ca-

tivos para o grande momen-

to que se seguiu: a tão aguar-

dada entrega dos prémios do 

Villas&Golfe Polana Serena 

Hotel Cup. D. Dinis Sengula-

ne foi eleito Personalidade 

do Ano pela Villas&Golfe, 

devido ao enorme esfor-

ço que o bispo Emérito dos  

Libombos tem empenhado 

na paz do país e na erradica-

ção da malária.

No final, ao som de Otis, 

ouviram-se os parabéns e o 

bolo do primeiro aniversário da Villas&Golfe foi cortado. 

Assim se assinalou o primeiro daqueles que se esperam 

ser muitos anos de vida da Villas&Golfe Mozambique.

was, in itself, worthy of a true fiesta. The evening contin-

ued with a moment dedicated to social responsibility, with 

a charity lorry handed over to the office of the First Lady 

packed with emergency supplies for flood victims (to the 

value of USD 65,000).

The lively evening wouldn’t have been complete with-

out some good music. Mo-

zambican saxophonist Otis 

gave his rendering of Fields 

of Gold, leaving those pre-

sent captivated for the great 

moment that followed: the 

eagerly awaited prize giving 

ceremony of the Villas&Golfe 

Polana Serena Hotel Cup. 

Additionally, Dom Dinis Sen-

gulane was recognised as 

Personality of the Year by 

Villas&Golfe, in light of the 

huge efforts made by the 

Bishop Emeritus of Libom-

bos for peace in the country and for eradicating malaria. 

At the close, to the sound of Otis, congratulations were 

heard and the Villas&Golfe first anniversary cake was cut. 

And this is how the first of what is hoped will be many years 

of the life of Villas&Golfe Mozambique was celebrated. 

As portas do Salão Nobre do 
Polana abriram-se para receber 

os ilustres convidados para a gala 
mais aguardada de Moçambique. 
\\ The doors to the Salão Nobre 

of the Polana were opened to 
welcome distinguished guests to 

Mozambique’s most eagerly awaited 
gala event.

PARCEIRO: POLANA SERENA HOTEL
APOIOS: LAM, MEDLIFE, SOCIMPEX, MINERVA, SMART TECHNOLOGIES, HYUNDAI, QATAR AIRWAYS, FUNDAÇÃO RIZWAN ADATIA, TOPÁZIO




