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Sometimes, hours pass by without knowing what to do, 

where to go, who to meet…We stand still in time! We spend 

hours thinking about everything and nothing. Hours 

thinking about life. Hours thinking about how to design 

this issue…We come to a standstill! For hours, days and 

weeks we have selected the finest stories and interviews. 

All for you. Every article reveals much of what can be 

found in this warm land. Angola is rich in culture. Marvel at 

the groups and artists we have to show you. Rich in leading 

figures. See them here. It is rich in history. And, because of 

this, it is always important to highlight the best of what can 

be found in this country. We have made a commitment to 

our readers; to make sure they are swept away by our pag-

es. Each and every one of them are designed and prepared 

with you in mind! In light of all this, we want to continue 

contributing particularly to your intellectual enrichment. 

We want to develop even further every page of editorial we 

bring you. We want to do our best. With nothing but you in 

mind. We stand still in time! But only so that we can move 

forward, with more stories, more talent, whether creative 

or enterprising, and with more exquisite spaces. With each 

moment that passes we discover new content to show 

you. We stand still in time…and we look to the horizon. We 

are waiting here for you with each issue we prepare. Come 

to a standstill! Read. Because, stopping the clock also 

means observing, thinking and flicking through the pages 

of life. Stopping the clock, but always in search of the world. 
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Por vezes, passamos horas sem saber o que fazer, onde 

ir, com quem estar…Paramos no tempo! Passamos horas 

a pensar no tudo e nada. Horas a pensar na vida. Horas a 

pensar em como diagramar a edição… Paramos! Durante 

horas, dias e semanas seleccionamos as melhores repor-

tagens e entrevistas. Tudo para Si. Cada artigo traduz mui-

to do que há nesta terra quente. Angola é rica em cultura. 

Alegre-se com os grupos e artistas que lhe apresentamos. 

Rica em personalidades de relevo. Conheça-as. É rica em 

História. E, por isso, é importante destacar, sempre, o que 

de melhor existe neste país. Temos um compromisso 

com os nossos leitores, fazê-los renderem-se às nossas 

páginas. Todas são pensadas e preparadas a pensar em 

Si! À luz de tudo, queremos continuar a contribuir para o 

seu enriquecimento, sobremaneira, intelectual. Quere-

mos aprofundar, ainda mais, cada página editorial que lhe 

oferecemos. Queremos fazer o melhor. Tudo a pensar em 

Si. Paramos no tempo! Mas apenas para seguir em frente, 

com mais histórias, mais talentos, sejam criativos ou em-

preendedores, e com mais espaços de requinte. Descobri-

mos, a cada momento, novos conteúdos para lhe mostrar. 

Paramos no tempo…e olhamos o horizonte. Aqui, espera-

mos por Si a cada edição nossa. Pare! Leia. Porque, parar no 

tempo é, também, observar, pensar e percorrer a corrida da 

vida. Parar no tempo, mas sempre em busca do Mundo.

Parar no tempo… Stopping the clock…

DITORIAL

ERRATA: POR LAPSO, NA EDIÇÃO Nº33, NA REPORTAGEM DA ARTISTA KINA MAUA N’PANGO (PÁGINA 75) FOI ESCRITO SINDIKA DOKOLA, QUANDO NA VERDADE O NOME DO COLECCIO-
NADOR DE ARTE É SINDIKA DOKOLO. PEDIMOS DESCULPA PELO INCONVENIENTE. 
ERRATUM: IN ISSUE NO.33, IN THE FEATURE ON ARTIST KINA MAUA N’PANGO (PAGE 75), WE UNINTENTIONALLY WROTE SINDIKA DOKOLA, WHEN THE NAME OF ART COLLECTOR IS IN 
FACT SINDIKA DOKOLO. WE APOLOGISE FOR THE MISTAKE MADE.    
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O Serras de Xxila é o primeiro vinho de carácter marca-

damente angolano. O néctar, cuja apresentação teve lugar 

no Hotel Epic Sana, em Luanda, é produzido e engarrafado 

no Rancho de Santa Maria, propriedade do actual gover-

nador da província do Cuando Cubango, Higino Carneiro. 

Oriundo da casta Muzondo Menga Ixi, do Cuanza Sul, este 

novo vinho surge no mercado sobre as insígnias «made in  

Angola» e pretende internacionalizar-se, estando já a ser 

preparado o início do processo de exportação para Portugal. 

De 2013, este primeiro Serras de Xxila tem uma acidez de 

4.19 e um teor alcoólico elevado, na casa dos 15%. Durante 

um ano, o vinho fez estágio em barrica de carvalho francês 

e americano, tendo sido frutado com notas de framboesa, 

amoras e especiarias. Para o próximo ano, está previsto o 

lançamento de uma edição reserva de 2013, com três anos 

de maturação, e produzido a partir das castas europeias 

Touriga Nacional, Malvechet, Alicante Bouchet, Pinot Noir 

e Cabernet Sauvignon.

\\NEWS

Serras de Xxila is the first wine of distinctly Angolan char-

acter. The wine, which was unveiled at the Hotel Epic Sana, 

in Luanda, is produced and bottled at the Rancho de Santa 

Maria, the estate owned by the current governor of the 

province of Cuando Cubango, Higino Carneiro. Made with 

the Muzondo Menga Ixi grape variety, from Cuanza Sul, 

this new wine enters the market waving the Angolan flag 

and aims to make the journey abroad, with preparations 

already underway for its export to Portugal. A 2013 wine, 

this first Serras de Xxila has an acidity of 4.19 and high 

alcohol content of around 15%. During the year the wine 

has been ageing in French and American oak casks, and 

boasts fruity notes of raspberry, blackberries and spices. 

The launch of a 2013 reserve is planned for next year, aged 

for three years and produced from European grape varie-

ties Touriga Nacional, Malvechet, Alicante Bouchet, Pinot 

Noir and Cabernet Sauvignon. 

VINHO ANGOLANO \\ ANGOLAN WINE
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A Imogestim anunciou que vai incentivar arquitectos, en-

genheiros e outros profissionais do ramo da construção 

civil a contribuírem para a realização de projectos sus-

tentáveis, atribuindo, nesse sentido, o prémio Inovação de 

Habitações Sociais a entregar ao projecto preferido pelos 

jurados. O vencedor deverá ser aquele que apresente as so-

luções mais inovadoras e que melhor faça uso de recursos 

humanos, sempre com vista à sustentabilidade ambien-

tal, energética e hídrica. Este prémio será atribuído de dois 

em dois anos e terá duas categorias – habitações sociais-

-urbanas e habitações sociais-rurais –, estando prevista 

a entrega de um valor monetário à melhor das propostas 

a votação, que serão analisadas por um júri independente, 

composto por representantes da Imogestin, das Faculdades 

de Arquitectura e Engenharia, bem como das respectivas 

Ordens profissionais. 

Imogestim has announced the launch of an award aimed 

at encouraging architects, engineers and other profes-

sionals working in the civil construction industry to cre-

ate sustainable projects. The project that the jury deems 

should win the Social Housing Innovation award will pre-

sent the most innovative solutions and make the best 

use of human resources, always with a view to environ-

mental, energy and water sustainability. This award will 

be given every two years and will have two categories 

– urban social housing and rural social housing –, with a 

cash prize planned for the best entrant, following analysis 

by an independent jury, comprising representatives from  

Imogestim, from architecture and engineering faculties, as 

well as from the respective professional associations. 

IMOGESTIM LANÇA PRÉMIO \\ IMOGESTIM LAUNCHES AWARD
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O livro Taras de Luanda, escrito em co-autoria por Luís  

Fernandes com o português Eduardo Águaboa, reúne 70 

histórias sobre a cidade de Luanda. Para Luís Fernandes, 

esta colectânea de textos vem mostrar um pouco daquilo 

que é a essência da cidade de Luanda. «Os dezasseis que 

nós somos a dar-lhe corpo, unimo-nos na exaltação dos lu-

gares, das pessoas, dos ambientes, dos ritos, dos mitos, das 

estórias ligadas à cidade, para que de um modo divertido, 

nostálgico quase sempre, os leitores sejam conduzidos por 

uma viagem improvável por caminhos que os levem a amar 

Luanda», explicou o autor. 

The book Taras de Luanda, co-authored by Luís Fernandes 

with Portuguese Eduardo Águaboa, brings together 70 

stories about the city of Luanda. For Luís Fernandes, this 

collection of texts reveals a little of the essence of the city 

of Luanda. «The sixteen of us providing its contents are 

united in praising places, people, settings, rites, myths and 

stories about the city, so that readers are taken on a fun 

and almost always nostalgic journey down paths that lead 

them to love Luanda,» the author explained.

Chama-se Seamaster Diver 300M ETNZ e é o novo reló-

gio da Omega. A novidade foi lançada em antecipação à 

35.ª edição da America’s Cup, dado que a marca apoia a  

Emirates Team New Zealand. Assim, a famosa marca de 

relógios pretende, dar o mote para a celebração da relação 

com a prestigiada equipa de vela. No que às características 

diz respeito, destaque para uma luneta giratória unidirec-

cional em cerâmica preta com uma escala de mergulho 

polida. Já a bracelete, vem disponível em preto e possui um 

discreto padrão canelado. Esta gama está disponível na 

Boutique dos Relógios Plus, em Luanda.

Its name is Seamaster Diver 300M ETNZ and it is the latest 

watch from Omega. The new watch was launched ahead of 

the 35th edition of the America’s Cup, given that the brand 

sponsors the Emirates Team New Zealand. The famous 

watch brand thus aims, to set the tone for celebrating its 

relationship with the prestigious sailing team. As to the 

watch’s features, highlights include a black ceramic uni-

directional rotating bezel with a polished diving scale. As 

for the strap, this is made of rubber and comes with a fold-

over clasp. This range is available at Boutique dos Relógios 

Plus, in Luanda. 

TARAS DE LUANDA

OMEGA LANÇA NOVO RELÓGIO
OMEGA LAUNCHES NEW WATCH
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«A agricultura tem um papel fundamental 
na diversificação da nossa economia» \\ 

«Agriculture plays a fundamental role in the 
diversification of our economy»

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

Incluída no Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 

como uma das prioridades económicas, a agricultura tem 

sido alvo de várias acções que visam fortalecer as potencia-

lidades de produção de bens alimentares em solo angolano. 

O objectivo está bem explícito: promover o desenvolvimen-

to integrado e sustentável do sector agrário tomando como 

referência o pleno aproveitamento dos recursos naturais 

produtivos e a competitividade do sector. Lutando para ga-

rantir a segurança alimentar e o abastecimento interno, 

Afonso Pedro Canga é o ministro da Agricultura e Desenvol-

vimento Rural e das Pescas e não tem dúvidas de que, com 

os esforços certos, o sector agrícola tornar-se-á um meio 

indispensável à diversificação da economia nacional.

Included in the 2013-2017 National Development Plan as 

one of the economic priorities, agriculture has been the tar-

get of a range of actions aimed at strengthening production 

potential of food products on Angolan soil. The goal is very 

clear: to promote the full and sustainable development of 

the agricultural sector, using the full exploitation of natural 

productive resources and the competitiveness of the sector 

as a key guideline. Fighting to guarantee food security and 

domestic supply, Afonso Pedro Canga is the minister for 

agriculture and rural development and of fisheries, and is in 

no doubt that, with the right efforts, the agricultural sector 

will become an indispensable means for the diversification 

of the national economy. 
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A agricultura é uma das prioridades no plano de desen-

volvimento económico de Angola. Que estratégias estão a 

ser delineadas para o sector?

Temos grandes apostas, uma vez que a agricultura é um 

sector, no quadro da política económica do Governo an-

golano, de grande prioridade para o desenvolvimento. É o 

sector que, para além de produzir os alimentos de que ne-

cessitamos para podermos viver, tem grande intensidade 

de mão-de-obra, dando emprego e compondo a base eco-

nómica e até social de milhões de famílias angolanas. As-

sim sendo, tem um papel fundamental na diversificação da 

nossa economia e um peso importante no Produto Interno 

Bruto do país. E quais são as nossas apostas? Em primeiro 

lugar, garantirmos a segurança alimentar sustentável do 

país, isto é, aumentar a produção e a produtividade para 

podermos aumentar a oferta de bens básicos de consumo 

para a população. Sempre com recurso à produção nacio-

nal. Outra aposta passa por trabalharmos na diversificação 

das exportações. Angola depende das exportações de um 

único produto – o petróleo – e nós temos de inverter essa 

situação através de acções direccionadas para a promoção 

do sector da agricultura e da 

agro-indústria. Essas são as 

nossas apostas principais. 

E temos tido resultados po-

sitivos e animadores. Prova 

disso é o reconhecimento 

mundial perante o esforço de 

Angola na redução substan-

cial do número de pessoas 

que estavam numa situação 

de insegurança alimentar e má nutrição. Em 1992, cerca de 

63% da população estava numa situação de insegurança 

alimentar e má nutrição e, neste momento, esse número 

ronda os 18%. Esta realidade levou as Nações Unidas, mais 

concretamente a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), e outras agências inter-

nacionais, a considerar Angola como um dos países que 

conseguiu atingir o primeiro objectivo do milénio. 

Há iniciativas de incentivo à prática agrícola?

Há iniciativas do Executivo, através de instrumentos que 

já foram aprovados e estão em execução. Falo concreta-

mente do apoio à agricultura familiar, que é muito impor-

tante. No sector privado, temos programas direccionados 

para a assistência e apoio da produção familiar, através de 

créditos de campanha, fornecimento de insumos agríco-

las, acompanhamento técnico ou reabilitação das infra-

-estruturas de irrigação e de conservação. Por exemplo, 

o crédito aos pequenos e médios agricultores é um cré-

dito que é executado pelos bancos comerciais e que o  

Agriculture is one of the priorities in Angola’s economic 

development plan. What strategies are being outlined for 

the sector?

We have some key strategies, since agriculture is a sec-

tor, within the Angolan government’s economic policy 

framework, of the highest priority for development. It is the 

sector that, in addition to producing food that we need to 

be able to live, is highly labour intensive, creating jobs and 

providing the economic and also social foundation of mil-

lions of Angolan families. That said, it plays a fundamental 

role in the diversification of our economy and has a great 

deal of importance in the country Gross Domestic Product. 

And what are our strategies? First of all, we are ensuring 

the sustainable food security of the country, which means 

increasing production and productivity to be able to in-

crease the supply of basic consumer goods for the popu-

lation. Using national production, always. Another tactic 

involves working on the diversification of exports. Angola 

depends on exports of a single product – oil – and we have 

to turn this situation around through actions aimed at 

promoting the agricultural sector and the agro-industry. 

These are our key strate-

gies. And we have had posi-

tive and encouraging results. 

Proof of this is the world rec-

ognition of Angola’s efforts 

in substantially reducing the 

number of people that were 

experiencing food insecu-

rity and malnutrition. In 1992 

about 63% of the population 

was experiencing food insecurity and malnutrition and, at 

the moment, this figure is around 18%. This fact has led the 

United Nations, or more precisely the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), and other interna-

tional agencies, to see Angola as one of the countries that 

has managed to achieved the first goal of the millennium.

What initiatives have there been to encourage agricul-

tural practice?

There are government initiatives, through instruments 

that have already been approved and are being imple-

mented. I am talking specifically about support for fam-

ily farming, which is very important. In the private sector 

we have programmes aimed at assistance and support of 

family production, through seasonal loans, supply of agri-

cultural inputs, technical support or rehabilitation of irriga-

tion or conservation infrastructures. For example, lending 

to small and medium-sized farmers is a loan granted by 

commercial banks and for which the government subsi-

dises interest rates and provides the necessary guarantees. 

«Estamos a preparar instrumentos 
que vão conferir maior qualidade em 

termos de prática da agricultura» 
\\ «We are preparing instruments 

that will naturally improve quality in 
terms of agricultural practice»

Governo bonifica as taxas de juros e dá as garantias neces-

sárias. Há também outros programas relacionados com a 

comercialização dos produtos dos camponeses e também 

com o apoio na mecanização agrícola. Estamos a preparar 

instrumentos que vão naturalmente conferir maior qua-

lidade em termos de prática da agricultura. No sector pú-

blico, desenvolvemos também programas de implantação 

de algumas unidades de produção mas o maior apoio é, de 

facto, direccionado para o sector privado. 

O desenvolvimento do sector agrícola é então ancorado 

no investimento privado. Que projectos estão em execução?

Há vários projectos. Cada vez mais de entidades privadas 

que estão agora a investir na produção agrícola, que é um 

sector com muito dinamismo. Só a título exemplificativo, 

há três anos a produção mensal de ovos não ultrapassava 

os cinco milhões. Neste momento, essa produção cifra-se 

em 35 milhões de ovos por mês. Isso graças a projectos de 

entidades privadas. Temos conhecimento de que há um 

esforço dessas empresas na ampliação da produção. Há 

projectos direccionados para a produção de carne bovi-

na, há também unidades que estão a ser implantadas do 

mesmo modo para a produção de hortícolas e frutas (com 

grande incidência na banana) e ainda na produção de  

There are also other programmes related to trading of 

farmers’ produce and also to supporting agricultural 

mechanisation. We are preparing instruments that will 

naturally improve quality in terms of agricultural practice. 

In the public sector, we are also developing programmes 

for the implementation of some production units, but the 

greatest support is in fact aimed at the private sector.

The development of the agricultural sector is there-

fore anchored to private investment. What projects are  

being implemented?

There are many projects. A growing number of private 

bodies are now investing in agricultural production, which 

is a sector with a great deal of momentum. Merely by way 

of example, three years ago monthly egg production was 

no more than five million. At the moment, this production 

stands at 35 million eggs per month. This is thanks to pro-

jects by private bodies. We are aware that there is an ef-

fort by these companies in increasing production. There 

are projects aimed at the production of beef; there are also 

units that are being implemented likewise for the produc-

tion of fruit and vegetables (and in particular banana pro-

duction) and also in the production of cereals and corn. At 
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cereais e milho. A par disso, estão a ser criados projectos 

agro-industriais de processamento desses produtos. 

A agricultura é uma área que depende de inúmeros fac-

tores, como por exemplo as condições climatéricas. Está 

programada a existência de seguros agrícolas?

Isso é um grande desafio. A agricultura é um sector afec-

tado por muitas adversidades, dependendo sem dúvida das 

condições climatéricas e de outros factores. É natural que, 

se ocorrerem eventos indesejáveis que afectem a produ-

ção, tenhamos que accionar mecanismos que viabilizem 

a continuidade da produção por parte do produtor e que 

assegurem os investimentos. Neste momento não há, de 

forma institucionalizada, um seguro agrícola. Mas há de-

senvolvimentos a serem feitos, tanto a nível do Ministério 

das Finanças como a nível de agências competentes em 

matérias de seguros, no sentido de instituirmos em Angola 

o seguro agrícola. Tecnicamente, estamos a trabalhar para 

que num futuro breve possamos ter um seguro agrícola 

devidamente diferenciado dos outros tipos de seguros. 

the same time, agro-industrial projects are being created 

for processing these products.

Agriculture is an area that depends on numerous factors, 

such as, for example, weather conditions. Are agricultural 

insurance programmes being factored in?

This is a major challenge. Agriculture is a sector affect-

ed by many adversities, while depending without doubt 

on weather conditions and on other factors. If unplanned 

events occur that affect production, it is only natural that 

we have to set mechanisms into action that render possi-

ble the continuity of production by the producer and pro-

tect investments. At the moment there is no institution-

alised form of agricultural insurance. But there are devel-

opments being made, both within the Ministry of Finance 

and within competent agencies dealing in insurance, with 

the intention of setting up agricultural insurance in Angola. 

Technically, we are working towards being able, in the 

short future, to have an agricultural insurance that is prop-

erly differentiated from other kinds of insurance. 

Sendo um meio de subsistência importante, o que é que 

as famílias precisam de fazer para ajudar a desenvolver  

a agricultura?

As pessoas precisam de trabalhar. E precisam também 

de ter conhecimentos técnicos para que possam apro-

veitar melhor os recursos naturais. A nossa aposta passa 

também pela formação da população, porque o conheci-

mento é a base de tudo. Temos escolas técnicas básicas 

que estão a formar técnicos de nível baixo; temos institu-

tos médios agrários que estão a formar técnicos agrários, 

veterinários e técnicos florestais; temos também ensino 

superior nessas áreas. A investigação científica, visando 

a inovação, também não é esquecida. Existem institutos 

especializados como o Instituto de Investigação Agronó-

mica, o Instituto de Investigação Veterinária e, no sector do 

café, o Instituto Nacional de Café de Angola. Então, o que 

as pessoas devem fazer é trabalhar, preocupando-se em 

incorporar tecnologia adequada para terem rendimentos 

sustentáveis e enfrentarem o mercado com produtos de 

qualidade. E a qualidade só advém do conhecimento e das 

boas técnicas de produção.

O caminho a percorrer pas-

sa pelo aumento da qualida-

de da produção. Mas como 

descreve a produção agrícola 

em Angola actualmente? 

No passado, com a guerra, 

o sector agrícola foi drasti-

camente afectado. A inse-

gurança fez com que grande 

parte das pessoas se deslo-

cassem e deixassem as suas 

áreas de produção. Mas, com a paz, as pessoas regressaram 

às suas zonas de origem, juntando-se às que lá tinham fi-

cado a produzir, e o resultado foi o aumento da produção. 

Basta relembrarmos que na década de 1990 e no princí-

pio do ano 2000, a produção de cereais não passava das 

600 mil toneladas e, neste momento, estamos a produzir 

1 milhão e 600 mil toneladas. Houve um aumento signifi-

cativo. Em primeiro lugar, porque há paz e segurança e as 

pessoas já podem trabalhar à vontade. Depois, há maior 

facilidade de circulação de pessoas e bens, muito graças à 

reabilitação das estradas. Antigamente podíamos produzir 

no Huambo mas era difícil colocar os produtos no mercado 

em Luanda ou em Benguela, por exemplo. Agora já é pos-

sível. Mesmo assim, ainda temos de continuar a reabilitar 

e construir novas estradas secundárias e terciárias para 

facilitar o escoamento e a comercialização dos alimentos 

que estão a ser produzidos um pouco por todo o lado. 

As an important livelihood, what do families need to do 

to help develop agriculture?

People need to work. And they also need to have techni-

cal knowhow so that they can make the most of natural 

resources. Our investment also involves training the popu-

lation, because knowledge is the foundation of everything. 

We have basic technical schools, which are training entry 

level workers; we have mid-level agricultural institutes 

that are training land surveyors, vets and forest techni-

cians; we also have higher education in these areas. Scien-

tific research, aimed at innovation is not forgotten either. 

There are specialised institutes, such as the Institute of 

Agronomic Research, the Institute of Veterinary Research 

and, in the coffee sector, the National Coffee Institute of 

Angola. So, what people should do is work, while concern-

ing themselves with incorporating suitable technology for 

them to have sustainable income and to enter the market 

with quality products. And quality only comes from knowl-

edge and from good production techniques.    

The path to be taken in-

cludes increasing the qual-

ity of production. But how 

would you describe agricul-

tural production in Angola at 

the moment?

In the past, with the war, 

the agricultural sector was 

heavily affected. The in-

stability caused most peo-

ple to move and leave their 

production areas. But with 

peace people have returned 

to where they came from, joining those who had remained 

there to produce, and the result has been an increase in 

production. We just need to recall the 90s and the start of 

2000, when cereal production was no more than 600,000 

tonnes and, at the moment, we are producing 1.6 million 

tonnes. There has been a significant increase. First of all, 

because there is peace and security and people can now 

work with confidence. Additionally, people and goods can 

get around more easily, largely due to the renovation of the 

road system. Formerly we would produce in Huambo but 

it was difficult to get the products to the market in Luanda 

or Benguela, for example. Now this is possible. Even so, we 

still have to continue renovating and building new second-

ary and tertiary roads to facilitate the disposal and sale of 

food being produced across the country.

«O objectivo é aproveitar as grandes 
potencialidades em termos de terra, 
água e principalmente capacidades 

das pessoas» \\ «The goal is to take 
advantage of the major potential in 
terms of land, water and the skills 

people have»  
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A ideia é tornar a agricultura mais rentável para a eco-

nomia do país e pensar na exportação?

Com certeza. O objectivo é aproveitar as grandes poten-

cialidades em termos de terra, água e principalmente ca-

pacidades das pessoas. Um angolano é reconhecido como 

um bom trabalhador. É necessário desenvolver uma agri-

cultura que satisfaça as nossas necessidades de alimen-

tação, juntando os recursos naturais ao capital humano, 

às condições de segurança, ao mercado e às instituições 

financeiras. E, claro, desenvolver uma agricultura que con-

tribua para a diversificação da nossa economia, exportan-

do produtos que ajudem no combate à fome em Angola e 

no mundo. 

Acredita numa perspectiva de crescimento para o sec-

tor agrícola. É essa a mensagem que o povo angolano tem  

de ouvir?

É uma mensagem de esperança. As pessoas devem 

acreditar na agricultura. Já há resultados pequenos que 

convidam as pessoas a dedicarem-se e a apoiar este sec-

tor. As instituições devem também prestar o seu apoio aos 

agricultores, cada uma da sua maneira. Mas a mensagem 

principal que deixo é para os camponeses: nós estamos 

com eles. 

Is the idea to make agriculture more cost-efficient for 

the country’s economy and to think about exporting?

It certainly is. The goal is to take advantage of the ma-

jor potential in terms of land, water and the skills people 

have. An Angolan is known for being a hard worker. Agri-

culture needs to be developed to satisfy our food require-

ments, combining natural resources with human capital, 

with security conditions, with the market and with finan-

cial institutions. And, of course, developing agriculture that 

contributes to the diversification of our economy, export-

ing products that help in fighting hunger in Angola and in 

the world.

You believe in a perspective of growth for the agricul-

tural sector. Is this the message that the Angolan people 

need to hear?

It is a message of hope. People should believe in agricul-

ture. There are already small results that encourage people 

to dedicate themselves and to support this sector. Institu-

tions should also provide their support to farmers, each in 

their own way. But the main message I make here is for 

country folk: we are with them.
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Com ritmo e alma africana
With African rhythm and soul

ART  CULTURE

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MIDAN STUDIO

BALLET TRADICIONAL 
KILANDUKILU

Esta história começa com banda sonora: batuques, 

mondós, Ngaietas, djembés, reco-reco, apitos, marimbas, 

flautas, chocalhos…Uma mistura de sons que colocam os 

instrumentos musicais lado a lado com os efeitos sono-

ros que a água e os assobios garantem. O ritmo pede um 

pezinho de dança, mas o Ballet Tradicional Kilandukilu dá 

dois ou três só para aquecer. Sempre foi assim, desde 1984, 

altura em que os jovens do bairro Maculusso, em Luanda, 

encantados pelos filmes de dança divulgados na épo-

ca, quiseram criar um projecto que os pusesse também a 

dançar. Desses tempos, o Mestre Petchú e a senhora Ana  

Maria são quem mais recordações guardam. No grupo desde  

os primórdios, os dois continuam a colaborar como  

This story begins with a soundtrack playing: drum-

ming, mondo drums, Ngaietas, djembé goblet drums, 

reco-recos, whistles, marimbas, flutes, shakers… A blend 

of sounds that place musical instruments side by side 

with the sound effects ensured by water and whistling. 

The rhythm demands a quick dance, but the Kilandukilu 

Traditional Ballet company does two or three, just to warm 

up. That’s how it’s always been, since 1984, a time in which 

the young people of the neighbourhood of Maculusso, in 

Luanda, delighted by the dance films shown back then, 

wanted to create a project that would also get them danc-

ing. Mestre Petchú and senhora Ana Maria have the most 

recollections of these times. Part of the group from its very 



24 \\  Villas&Golfe

coreógrafos e não só. Lembram-se bem que ninguém os 

levava a sério, até porque não era comum existirem gru-

pos do género formados por jovens residentes nos grandes 

centros urbanos. Mas hoje, ninguém ousa retirar o mérito 

àquilo que fazem. Com mais de cem elementos de nacio-

nalidades diversas – como portugueses, brasileiros, me-

xicanos, são-tomenses, cabo-verdianos, guineenses e, 

claro, angolanos – e com uma estrutura tanto em Angola 

(Luanda e Uíge) como em Portugal (Lisboa) e no Brasil  

(Recife), o Kilandukilu rege-se por aquilo que deu origem 

ao seu nome: divertimento. 

Dedicado a cativar as atenções através da dança e do fi-

gurino cuidado, o grupo pesquisa, recolhe e estuda as ma-

nifestações culturais do povo angolano. As danças folcló-

ricas, as danças rituais, fúnebres ou guerreiras, as danças 

de salão e contemporâneas são as musas inspiradoras das 

coreografias que iluminam o ritmo do Kilandukilu. E a cada 

passo pinta-se um retrato de tradição. Que o diga Manuel 

Tomás (ou como carinhosamente lhe chamam, o Maneco), 

o presidente e director-geral do Ballet Tradicional Kilan-

dukilu: «O nosso espectáculo engloba as tradições ango-

lanas, a música folclórica e as apresentações de danças 

contemporâneas que habitualmente chamamos de sonho 

beginning, the two continue to collaborate as choreogra-

phers and much more besides. They remember well that 

no one took them seriously, not least because groups of 

that sort formed by young people living in major urban 

centres weren’t a common sight. But today, no one dares 

to detract from their achievements. With more than one 

hundred members, of various nationalities – such as Por-

tuguese, Brazilians, Mexicans, from São Tomé and Príncipe, 

Cape Verde and Guinea-Bissau, and, of course Angolans – 

and with a structure based as much in Angola (Luanda and 

Uíge) as in Portugal (Lisbon) and in Brazil (Recife), Kilan-

dukilu is governed by what gave rise to its name: fun. 

Dedicated to attracting attention through dance and 

great costumes, the group researches, gathers and stud-

ies the cultural expressions of the Angolan people. Folk 

dances, ritual, funeral and warrior dances, ballroom and 

contemporary dancing are the muses inspiring the cho-

reography illuminating the rhythm of Kilandukilu. And 

with every step a portrait of tradition is painted. So says 

Manuel Tomás (affectionately known as Maneco), presi-

dent and managing director of the Kilandukilu Traditional 

Ballet company: «Our show includes Angolan traditions, 

folk music and contemporary dance performances, which 

Em 2011, o Ballet Tradicional 
Kilandukilu foi distinguido com o 

Prémio Nacional de Cultura e Artes. 
\\  In 2011, Kilandukilu Traditional 
Ballet was distinguished with the 
National Culture and Arts Award.

da contemporaneidade. Tem sido uma belíssima experiên-

cia», confidencia.

Com uma vontade entusiasmante de levar o aroma de 

África através da dança além-fronteiras, o grupo tradicio-

nal já participou em variados certames nacionais e inter-

nacionais. A lista de países que já foram seduzidos pelo 

encanto deste ritmo é extensa: Espanha, França, Itália, 

Alemanha, Suécia, Polónia, África do Sul, Marrocos, Cuba, 

Costa Rica, Nicarágua, Índia, 

Coreia do Norte e Sul, Singa-

pura, Japão, Emirados Árabes 

Unidos, Qatar, Israel, Turquia 

e Rússia. Conhecido interna-

cionalmente pela sua iden-

tidade e alma africana, o Ki-

landukilu foi coleccionando 

galardões ao longo dos anos 

de actividade. Logo no ano 

de formação, o grupo convenceu os mais cépticos em re-

lação ao sucesso do projecto, arrecadando o primeiro lugar 

no Festival Provincial para trabalhadores em Luanda. Em 

1996, foi a vez de receber o Prémio Revelação e, em 1998, o 

Prémio Identidade referente ao melhor grupo, ambos agra-

ciados pela União dos Artistas e Compositores. Em 2000, o 

Governo de Luanda distinguiu-o com o Diploma de Mérito. 

Esse mérito continuou a ser destacado, tendo o Kilanduki-

we usually call dream of contemporariness. It has been a 

beautiful experience», he confides. 

Enthusiastically aspiring to take the aroma of Africa 

abroad, through dance, the traditional group has already 

taken part in several national and international events. 

The list of countries to have already fallen for the charm 

of this rhythm is a long one: Spain, France, Italy, Germany, 

Sweden, Poland, South Africa, Morocco, Cuba, Costa Rica, 

Nicaragua, India, North and 

South Korea, Singapore, Ja-

pan, United Arab Emirates, 

Qatar, Israel, Turkey and Rus-

sia. Internationally recog-

nised for its African identity 

and soul, Kilandukilu has re-

ceived many awards over the 

years. Right from the year it 

formed, the group has con-

vinced the most sceptical about the success of the project, 

taking first place in the Provincial Festival for workers in 

Luanda. In 1996, it received the Best Newcomer Award and 

in 1998, the Identity Award, rewarding the best group, both 

given by the Union of Artists and Composers. In 2000, the 

Government of Luanda distinguished it with the Diploma 

of Merit. This merit continued to be recognised, with Kilan-

dukilu taking the Career Award at the 2010 edition of Moda 
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lu arrecadado o Prémio Carreira na edição 2010 da Moda 

Luanda e o Prémio Nacional de Cultura e Artes na cate-

goria de Dança em 2011. Mas como há sempre memórias 

que se guardam com um carinho especial, Manuel Tomás 

realça um troféu: «Foi quando obtivemos dois Diplomas 

de Ouro no 8º Festival Internacional de Dança e Música  

Folclórica em Roodepoort, na África do Sul, no ano de 1995. 

Nessa ocasião, fomos considerados o melhor grupo africa-

no», recorda. 

Conservando todas as experiências no baú dos sen-

timentos que ajudam a perceber o carisma do grupo que 

tanto orgulho lhe dá, Manuel Tomás ainda quer formar 

muitas mais memórias. Mas, para isso, há alguns aspectos 

que requerem alterações. «Precisamos de criar um espaço 

condigno para aprendizagem de aspectos da cultura e da 

dança angolana. Pretendemos tornar o Kilandukilu numa 

companhia de referência», afirma Manuel.

Luanda and the National Culture and Arts Award in the 

dance category in 2011. But as there are always memories 

of which we are particularly fond, Manuel Tomás stresses 

one trophy: «It was when we got two Gold Diplomas at  

the 8th International Dance and Folk Music Festival in 

Roodepoort, in South Africa, in 1995. On this occasion we 

were considered the best African group», he recalls.

Storing every experience in a trunk of feelings that 

help to illustrate the charisma of the group of which he is 

so proud, Manuel Tomás still wants to make many more 

memories. But, for this to happen, there are some aspects 

that require to be changed. «We need to create a space 

suitable for teaching aspects of Angolan culture and 

dance. We intend to turn Kilandukilu into a seminal com-

pany», says Manuel.
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JOÃO MABUAKA
«A arte é como uma segunda esposa»

«Art is like a second wife»
TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

ART  CULTURE
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João Domingos Mabuaka é Mayembe no mundo das ar-

tes. Natural do Zaire, é um artista multifacetado, cuja alma 

angolana lhe alimenta a inesgotável sede de inspiração, tí-

pica daqueles que devem à criatividade a essência do seu 

trabalho. O escultor, que também é pintor, começou por 

trabalhar a madeira, influenciado pelas origens. Mais tar-

de, enveredaria pela escultura em pedra, pela pintura e até 

pelo desenho de jóias. Com uma postura tímida, encoberta 

por um tom apaixonado, Mabuaka fala sobre o seu espíri-

to autodidacta, sobre a forma como galgou mundo e como 

conquistou prémios internacionais e nacionais, como o tão 

desejado Prémio Nacional de Cultura e Artes, na categoria 

de Artes Plásticas, em 2014.

Como é que começou o gosto pela arte?

Comecei esta arte com 13 anos de idade. Aos 24 fui con-

sagrado como mestre no campo da arte clássica. Fui-me 

aperfeiçoando, fiz exposições internacionais, e houve um 

concurso em Brazzaville onde participavam várias pes-

soas de diferentes títulos no campo das artes plásticas ao 

qual concorri com uma única peça, e essa peça ganhou o 

prémio internacional do CICIBA, onde estavam a concurso 

cerca de 300 obras de escul-

tura. Esse foi o meu primeiro 

prémio. Depois, em Angola, 

concorri ao Ensarte e ganhei. 

Fui expondo e houve uma 

grande manifestação de ad-

miração pelo meu trabalho. 

Mas o seu percurso de su-

cesso levou-o depois a cor-

rer mundo.

Sim. Fui convidado a fazer uma exposição para a BAI 

Arte, bem como, por duas vezes, a expor na sede das  

Nações Unidas, em Nova Iorque. Expus no Brasil, França, 

Espanha, Japão, entre outros. Ainda fui convidado pela pri-

meira-dama Mubarak, no Egipto, para fazer um trabalho 

para integrar um hospital dedicado ao tratamento crianças 

com cancro. 

Porque é que trabalha em madeira?

Eu inspiro-me no quotidiano, no folclórico, no exótico, no 

clássico. Na minha zona, o que abunda mais é a madeira. 

Tudo me leva a dizer que a árvore nunca pode desvincular-

-se da terra. Então, eu sinto que não posso desvincular-me 

da madeira, onde eu tenho as grandes raízes. A madeira 

veio para ficar até morrer. 

Mas também trabalha em pedra.

Sempre que começo uma obra, começo por analisar que 

material pode dar mais sustentabilidade ao meu trabalho, 

para que ele possa permanecer por vários anos. Desde o 

princípio, a minha escultura foi sempre caracterizada pela 

João Domingos Mabuaka is known as Mayembe in the 

art world. Born in Zaire, he is a multifaceted artist, whose  

Angolan soul fuels his endless thirst for inspiration, typical 

of those for whom creativity is the essence of their work. 

The sculptor, who is also a painter, started working wood, 

influenced by his roots. Later, he also took up sculpting in 

stone, painting and even jewellery design. Timid in his be-

haviour, veiled by his passionate manner, Mabuaka talks 

about his self-taught mentality, about how he took on 

the world and how he has won international and nation-

al awards, such as the coveted National Culture and Arts 

Award, in the Visual Arts category, in 2014.

How did your interest in art come about?

I started art at the age of 13. At 24 I was established as a 

master in the field of classical art. I had been improving my 

skills, taking part in international exhibitions, and there 

was a competition in Brazzaville in which many people 

from the annals of visual arts took part and in which I en-

tered a single piece. This piece won the CICIBA internation-

al award, out of around 300 competing sculptures. This was 

my first award. Then, in Angola, I entered Ensarte and I won 

the award. I have been ex-

hibiting and there has been a 

great show of admiration for 

my work.

But your successful career 

then led you to travel the 

globe.

Yes. I was invited to do an 

exhibition for BAI Arte, as 

well as exhibiting twice at the United Nations headquar-

ters, in New York. I have shown my work in Brazil, France, 

Spain, Japan, among others. I was also invited by First Lady 

Mubarak, in Egypt, to create a piece to be placed in a hospi-

tal treating child cancer patients. 

Why do you work with wood?

I draw my inspiration from everyday life, from folklore, 

from the exotic, from the classical. In my area, more than 

anything else there is an abundance of wood. All this leads 

me to say that the tree can never release itself from the 

earth. So, I feel that I cannot release myself from wood, 

where I have deep roots. Wood is here to stay until I die.

But you also work with stone?

Whenever I begin a work, I start by analysing what 

material might give greater sustainability to my work, so 

that it can be around for many years. From the outset, my 

sculpture has always been characterised by wood. But 

once, in Zimbabwe, I saw some sculptures, carved into 

stone. At that moment I told myself that one day I had to 

learn how to sculpt stone.

«Inspiro-me no quotidiano, no 
folclórico, no exótico, no clássico» 

\\ «I draw my inspiration from 
everyday life, from folklore, from the 

exotic, from the classical»

madeira. Mas uma vez, no Zimbabwe, vi algumas escultu-

ras de talha sobre pedra. Aí eu disse que um dia tinha de 

aprender a fazer escultura em pedra. 

Quanto tempo demora uma peça em pedra a fazer?

Uma peça experimental que fiz – com 2,75 metros de al-

tura, por 97 cm de largura – levou-me entre quatro a cinco 

meses. Isto, sem me dedicar a outras coisas, dando enfo-

que total a essa peça. 

Como surgiu o gosto pela pintura?

Não sou pintor mas vou pedindo sempre opiniões às 

pessoas que vêem o meu trabalho, que admiram. Quando 

fui à Argélia, a uma exposição pan-africana, estive com um 

pintor/escultor muito famoso de Brazzaville. Ele tinha de 

fazer trabalho prático e pedi para ajudar. Fui aprendendo 

com ele, voltei a Angola e fui experimentando. O processo 

de areia na pintura, que eu utilizo, trouxe da Argélia. Eu vejo 

How long does it take to finish a piece in stone?

An experimental piece I did – 2.75 metres high and 97 

centimetres wide – took me between four and five months. 

And without doing anything else; focusing entirely on this 

one piece.

How did your interest for painting come about?

I am not a painter, but I am always asking the opinions 

of people who see my work and like it. When I went to  

Algeria, to a pan-African exhibition, I was with a very fa-

mous painter/sculptor from Brazzaville. He had to do a 

practical work and he asked me to help. I was learning 

through him, I returned to Angola and I have been experi-

menting. I brought back the process of sand in painting I 

use from Algeria. I see that sculpture is a very powerful art, 

not readily hewn from the heart. It is a three-dimensional 

element, and so I can create a piece of sculpture with vari-

ous angles and in various dimensions. Painting is different. 



32 \\  Villas&Golfe

que a escultura é uma arte muito forte, dificilmente se tira 

do coração. É um elemento tridimensional, por isso posso 

criar uma peça de escultura com vários ângulos e em vá-

rias dimensões. A pintura é diferente. É uma obra bidimen-

sional, onde as formas de aplicação dão uma sensação ac-

tiva e levam o apreciador a imaginar o outro lado do artista. 

Deixa o apreciador a pensar. Isso fascinou-me. 

A arte é uma paixão?

Eu amo tanto a arte que chego a ver nela uma segunda 

esposa. Às vezes até parece que é a primeira esposa. Por-

que eu cheguei a um certo momento que acordava para ir 

rever a obra no atelier. Trabalhava, trabalhava e depois lá 

para as tantas ia descansar. E acordava outra vez, imagi-

nava e saía da cama para poder visitar o atelier. É mesmo 

uma paixão. 

Sente-se realizado?

Não. Na verdade eu acredito que a vida é dinâmica, que o 

mundo é dinâmico e que a escultura também é dinâmica. 

Eu quero aprender mais, aperfeiçoar-me. Não quero deixar 

de aprender. 

It is a two-dimensional work, in which the ways it is applied 

give an active sensation and lead the viewer to imagine the 

other side of the artist. It makes the viewer think. This fas-

cinates me.

Is art a passion?

I love art so much that I have come to see it as a second 

wife. Sometimes it even seems that it’s my first wife. Be-

cause I’ve reached the point at which I would wake up to go 

and redo the work in my studio. I would work and work and 

then eventually, I would go and rest. And then I would wake 

up again, my head spinning, and get up to go and visit the 

studio again. It really is a passion.

Do you feel fulfilled?

No. In fact I believe that life is dynamic, that the world is 

dynamic and that sculpture is dynamic too. I want to learn 

more, to improve. I don’t want to stop learning.



Da Igreja para a Rua…
From the church onto the street…

ART  CULTURE

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO. 

ANGOSPEL
Um novo conceito de cultura gospel já faz parte do pa-

norama angolano. Desde 4 de Novembro, do ano passado, 

que as ruas, as casas e as pessoas já sentem a presença do 

mais recente projecto musical, com a assinatura da Templo 

Entertainment – empresa ligada ao sociocultural Cristão. 

Os 17 artistas que constituem o Angospel já têm percorrido 

os palcos da cidade, e não só. Em finais de 2014 foram pre-

senteados com a distinção de Grupo Gospel do Ano, atri-

buído pela Associação ML3. «Da igreja para a rua: em prol 

de uma geração melhor» é o lema deste elenco que anseia 

marcar presença um pouco por todo o mundo. 

A new concept of gospel culture is now part of the An-

golan scene. Ever since last November 04, the streets, 

houses and people of the nation can feel the presence of 

the latest music project, developed by Templo Entertain-

ment – a company linked to Christian social and cultural 

issues. The 17 artists making up Angospel have already 

toured the city’s stages, and beyond. At the end of 2014 

they were presented with the Gospel Group of the Year 

award by the ML3 Association. «From the church onto the 

street: for the sake of a better generation» is the motto of 

this cast of singers that yearns to make its mark all around 

the globe.
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A vontade de criar momentos gospel, em Angola, le-

vou Gino a trazer de Portugal o rigor que não existia nes-

te mais recente género musical. Gino é, digamos assim, o 

gestor artístico, o produtor e até, às vezes, chega a ser pai 

e irmão de todos aqueles que o acompanham neste pro-

jecto – o grupo Angospel. Está sempre com eles. O grande 

objectivo dos mentores deste projecto é poder transpor-

tar elementos culturais angolanos para o resto do mundo. 

Manuel Santos, um dos mentores do grupo, que também é 

pastor, gostou tanto dos concertos que Gino promoveu, no 

mundo gospel, que lhe lan-

çou o desafio de trabalha-

rem juntos. E assim surge a 

Templo Entertainment, uma 

empresa vocacionada para 

o entretenimento cultural 

cristão, de direito angolano. 

E é daqui que nasce o novo 

género de gospel, em An-

gola: o Angospel. É ainda um embrião, mas já tem muito 

para contar. Experiências que são fruto do trabalho que o 

grupo tem vindo a desenvolver, desde a sua criação, e que 

pretende ver espalhadas além-fronteiras. «Optámos por 

juntar vários artistas em torno de um projecto que fos-

se uma mostra. E mostrar o outro lado do gospel é o que 

nós pretendemos», refere Gino, mentor deste projecto. A 

ideia que querem passar é a de que é preciso que a cultu-

ra gospel, a cultura do evangelismo, saia da igreja para as 

ruas. «E é isso que nós estamos a fazer. Estamos a unir os  

The desire to create gospel moments, in Angola, led Gino 

to bring, from Portugal, the discipline yet to found in this 

new form of the gospel music genre. Gino is, so to speak, 

the artistic manager, producer and, sometimes, even the 

‘father’ and ‘brother’ of everyone that accompanies him in 

this project – the Angospel group. He is with them always. 

The major goal of the mentors behind this project is being 

able transport parts of Angolan culture out to the rest of 

the world. Manuel Santos, one of the group’s mentors, who 

is also a pastor, liked the concerts Gino promoted in the 

gospel scene so much that 

he challenged him to work 

together. This led to the crea-

tion of Templo Entertain-

ment, a company focused on 

Christian cultural entertain-

ment, under Angolan law. 

And this led to the arrival of 

the new gospel genre in An-

gola – Angospel. It may still be in its infancy, but it already 

has much to say. Experiences that are the fruit of the work 

that the group has been developing since its creation, and 

which it intends to see spread outside Angola. «We chose 

to bring together several artists in a single project that 

would be a demonstration. And our intention is to show 

the other side of gospel», says Gino, the mentor of this pro-

ject. The idea they want to transmit is that gospel culture, 

the culture of evangelism, needs to come out of the church 

and onto the streets. «And this is what we’re doing. We are 

estilos musicais que Angola tem, riquíssimos e variadís-

simos. O gospel é vida», acrescenta Gino. Apostam nas 

línguas nacionais, fortes e muito boas, para serem can-

tadas, para que as mesmas não caiam em desuso. Para 

Gino a música é um pontapé de saída. Diz serem a geração  

Angospel. Mesmo sendo um projecto pioneiro em Angola, 

o talento deste grupo já faz furor no país. Todo o elenco é 

proveniente de várias ligações religiosas. 

A produtora já estabele-

ceu contacto com alguns 

possíveis parceiros, no-

meadamente o Jays Cele-

bration que, segundo Gino, 

tirando os americanos e os 

sul-americanos, é o top no 

mundo em termos de gos-

pel. Já há contactos com os 

Estados Unidos, Londres 

e Portugal. «Nós queremos chegar ao horizonte…(risos). 

Chegar aos Grammys, quiçá», desvenda Gino. Vai mais 

além e diz que «o que o Angospel quer mesmo é trabalhar 

até à exaustão. Levar Angola ao mundo. Porque Angola  

não é só o Semba. Angola é inovação, olhar em frente, é 

uniting the very rich and varied musical styles of Angola. 

Gospel is life», Gino adds. They are committed to singing 

in national languages, powerful and beautiful sounding, 

to ensure they do not fall into disuse. For Gino music is 

a kick-start. He says they are the Angospel generation. 

Even though this is a pioneering project in Angola, the 

talent of this group has already caused a stir in the coun-

try. The group’s members come from a host of religious 

backgrounds.

The production company 

has already made contact 

with some possible part-

ners, in particular Jays Cel-

ebration, which, according 

to Gino, the North and South 

Americans aside, is the 

best in the world in terms 

of gospel. Contacts have 

already been forged with the USA, London and Portugal. 

«We want to reach the horizon…(he laughs). Maybe get to 

the Grammys, who knows», reveals Gino. Elaborating fur-

ther, he says that «what Angospel really wants is to work 

to the point of exhaustion. Showing Angola to the world.  

O grupo pretende que a cultura 
gospel, a cultura do evangelismo, saia 

da igreja para as ruas.\\ The group’s 
intention is for gospel culture, the 

culture of evangelism, to come out of 
the church and onto the streets.

São 17 os artistas que deram vida ao 
novo conceito de gospel em Angola. 
\\ 17 artists have brought life to the 

new concept of gospel  
in Angola.
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juventude». Este grupo quer mostrar uma Angola viva, 

formada e com perspectiva de futuro. Querem que Ango-

la esteja no mundo mas, também, que o mundo esteja em 

Angola. O objectivo do grupo é fazer chegar este género 

musical, não só às igrejas, mas ao mundo, dentro e fora 

dela. «Sempre fui amante da música, desde que eu entrei 

pra Igreja. Espero ver este grupo projectado para fora de 

Angola», refere Manuel Santos, presidente do grupo.

Este novo conceito de intervenção social é já um cartão-

-de-visita de Angola. A produtora responsável por todo 

este trabalho pretende, a posteriori, poder dinamizar ou-

tras áreas artística, como a 

dança, artes plásticas, artes 

cénicas, a literatura e poe-

sia e o desporto. Um mundo 

cultural cada vez mais culto. 

O single «Vou Vencer» já 

está disponível no merca-

do, assim como o videoclip 

«Palco da Vida» que retrata 

algumas das problemáticas sociais. Ainda em processo de 

preparação se encontra o primeiro álbum do grupo – «Da 

Igreja para a Rua» –, mas há uma certeza: o disco estará 

disponível para venda ainda no decorrer deste ano. E, com 

uma agenda bem preenchida, o Angospel percorrerá, nos 

próximos tempos, as ruas do seu país e as do mundo. Para 

este grupo musical, o gospel é o que todos temos em co-

mum. Ser Angospel é ser talento, inovação e brilhar com 

as suas vozes incontornáveis.  

Because Angola is more than just Semba. Angola is in-

novation, looking forward; it is young people», This group 

wants to show a spirited, informed and forward-looking 

Angola. They want Angola to be out in the world but for 

the world to be in Angola too. The aim of the group is to 

bring this music genre not only to churches, but also to 

the world, inside and outside of the Church. «I have always 

been a music lover, ever since I entered the Church. I hope 

to see this group make it outside of Angola», says Manuel 

Santos, the group’s president.

This new concept of social intervention is already a calling 

card for Angola. The produc-

tion company responsible for 

all this work intends to, ret-

rospectively, be able to boost 

other artistic areas, such as 

dance, visual arts, perform-

ing arts, literature and poetry, 

and sport. An increasingly 

cultured cultural world.

The single Vou Vencer is out now, as well as the video 

for Palco da Vida, which portrays certain social issues. The 

group’s first album, Da Ingreja para a Rua, is still under de-

velopment, but one thing is certain: the record will be out 

before the end of the year. And, with a packed agenda, An-

gospel will be touring, in the near future, the streets of its 

country and of the world. For this music group, gospel is 

what we all have in common. Being Angospel is being tal-

ent, innovation and shining with their unmistakable voices.

O Angospel quer, com este novo 
género musical, levar Angola ao 
mundo. \\ With this new music 
genre, Angospel wants to show 

Angola to the world.



40 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 41 

Tudo por amor às artes angolanas 
For the sake of Angolan arts

ART  CULTURE

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PÉS DESCALÇOS

PÉS DESCALÇOS

Ngoi Salucombo, Winnie Carmo, Januário Jano, Paula 

Nascimento, Suzana Sousa e Adalbeto Cawaia são jovens 

angolanos que partilham um interesse: as artes. Munidos 

de muita vontade e empenhados em alcançar o objectivo 

de promover e fomentar a cultura angolana nas suas di-

versas manifestações, aproveitando para reflectir sobre 

as artes que tanto amam, estes jovens formaram o Pés 

Descalços, um colectivo cultural nascido em 2012. «A ideia 

surgiu após a realização do primeiro TEDxLuanda, pois 

apercebemo-nos da necessidade de criar um colectivo 

que agregasse todas as actividades de cariz sociocultural e 

com objectivos não comerciais», explica Ngoi Salucombo. 

Acreditando que as opções culturais em Angola podem 

ser muito melhores, o Pés Descalços tem vindo a repen-

sar a oferta e a apontar algumas lacunas. De acordo com 

Ngoi Salucombo, Winnie Carmo, Januário Jano, Paula 

Nascimento, Suzana Sousa and Adalbeto Cawaia are 

young Angolans that have one interest in common: the 

arts. Armed with plenty of enthusiasm and determined 

to achieve their goal of promoting and fostering Angolan 

culture in its many expressions, making use of this op-

portunity to reflect on the arts that they love so much, 

these young people have formed Pés Descalços (Barefoot 

in English), a cultural group established in 2012. «The idea 

came about after TEDxLuanda was held for the first time, 

as we became aware of the need for a group that would 

bring together all activities of a socio-cultural nature and 

for non commercial purposes», explains Ngoi Salucombo. 

In the belief that cultural options in Angola could be much 

better, Pés Descalços has been rethinking what is on offer 

Ngoi, é necessário proceder à organização de uma oferta 

cultural pensada exclusivamente para o país, respeitando 

aquilo que o público procura. «Não se pode partir do princí-

pio simplista que um conceito cultural, desenvolvido para 

Nova Iorque, Paris ou Lisboa, se adapte na íntegra a Luan-

da. É preciso que os elementos da cidade pensem e de-

senvolvam ideias que a cidade abrace sem dificuldades de 

interpretação, como muitas vezes acontece», aconselha. 

and highlighting some shortcomings. According to Ngoi, 

cultural provision needs to be organised solely with the 

country in mind, respecting what the public is looking for. 

«You cannot simply assume that a cultural concept, de-

veloped for New York, Paris or Lisbon, can be fully adapted 

to Luanda. The relevant bodies of the city need to think 

up and develop ideas that the city can embrace, without 

interpretation difficulties, as often happens», he advises. 
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Destacando o colectivo cultural como uma experiência 

capaz de promover o desenvolvimento intelectual dos pró-

prios elementos envolvidos, Ngoi não tem dúvidas quan-

do diz que a força de cada membro enriquece os projectos 

que querem desenvolver. «As nossas diferenças, por mais 

fortes que sejam, são sempre exploradas dentro do Pés  

Descalços de forma a enriquecerem todos os projectos e 

ideias que temos», garante. E ideias têm eles muitas. Al-

gumas até já vão sendo concretizadas. Exemplo disso foi a 

iniciativa que colocou o premiado escritor angolano Ond-

jaki e o ilustrador António Jorge Gonçalves à frente de um 

workshop com o intuito de desenvolver as competências 

dos participantes para a construção de narrativas e para as 

diferentes formas de ilustração. Chamaram-lhe Estórias 

Ilustradas e aconteceu de 18 a 22 de Maio na Universida-

de Lusíada de Angola. «A iniciativa surgiu, antes de mais, 

pelo interesse que o colectivo demonstrou pelo trabalho 

de Ondjaki e de António Jorge Gonçalves, que acompanha-

mos faz tempo. Tínhamos consciência da necessidade de 

formação que se sente em todos os cantos do país, então 

foi só criar um conceito onde as pessoas e a cidade sairiam 

felizes, como aconteceu», explica Ngoi, acrescentando que 

a adesão dos participantes superou as expectativas do 

Emphasising the cultural group as an experience able to 

promote the intellectual development of the very mem-

bers involved, Ngoi is in no doubt when he says that the 

strength of each member enriches the projects they want 

to develop. «Our differences, however great they may be, 

are always explored with Pés Descalços so as to enrich all 

the projects and ideas we have», he assures us. And they 

have plenty of ideas. Some are even being put into effect. 

An example of this was the initiative that placed award 

winning Angolan writer Ondjaki and illustrator António 

Jorge Gonçalves in charge of a workshop with the aim of 

developing the skills of participants in constructing nar-

ratives and in different forms of illustration. Its name was 

Illustrated Stories and it took place between May 18-22 at 

the Universidade Lusíada de Angola. «The initiative came 

about, first and foremost, because of the interest that the 

group had for the work of Ondjaki and of António Jorge 

Gonçalves, which we had been following for some time. 

We were aware of the need for training felt in every part 

of the country, and so all we needed was to create a con-

cept people and the city would be happy about, and this is 

what happened», explains Ngoi, adding that the interest 

shown by participants exceeded the group’s expectations. 

O objectivo do Pés Descalços é 
promover a cultura angolana nas 
suas diversas manifestações. \\ 

The aim of Pés Descalços is to 
promote Angolan culture in its 

many expressions.

grupo. «Sabíamos que o Ondjaki e o António eram bastan-

te conhecidos mas não tínhamos a certeza de que o entu-

siasmo das pessoas seria tão grande. Mas isso prova que a 

sede de formação é real e que este é um dos caminhos que 

o colectivo pretende seguir», desvenda. Acreditando que a 

formação do cidadão é «uma das melhores formas de com-

bater os entraves ao desenvolvimento cultural do país», o 

colectivo Pés Descalços incentiva a preparação de base dos 

talentos angolanos que são mostrados ao mundo. «Muitos 

dos talentos são mostrados ao mundo por iniciativa própria, 

atrevimento e sacrifícios pessoais e esse não é o caminho 

certo. O país precisa de uma estratégia muito bem pensada 

para que esses talentos tenham uma base de apoio que os 

faça aparecer de Angola para fora e não de fora para Angola, 

como geralmente acontece», expõe Ngoi Salucombo. 

Na tentativa de contribuir para a formação, o Pés Des-

calços continua a trabalhar com afinco, agraciado pela 

criatividade dos membros. As Conversas Pés Descalços, 

que promovem o pensamento crítico dos amantes das ar-

tes, o TEDxLuanda, que acontece em 2016, a Okulto, uma 

plataforma informativa digital, e o Festival D’arte Luanda, 

um evento bianual de cariz internacional que colocará em 

perspectiva as artes contemporâneas africanas, são algu-

mas das iniciativas que o grupo tem entre mãos. 

«We knew that Ondjaki and António were well known but 

we weren’t sure if people would be just as enthusiastic. But 

this proves that the thirst for training is real and this is one 

of the paths that the group intends to follow», he reveals. 

Believing that training citizens is «one of the best ways of 

overcoming obstacles to the cultural development of the 

country», the Pés Descalços group encourages the grass-

roots preparation of Angolan talent presented to the world. 

«Many of the talented people are presented to the world as 

a result of their own initiative, sense of daring and personal 

sacrifice and this isn’t the right way. The country needs a 

well thought out strategy so that these talented people 

can have a support structure, that takes them from Angola 

outwards and not from outside to Angola, as happens usu-

ally», explains Ngoi Salucombo.

In an attempt to contribute towards training, Pés Des-

calços continues its hard work, blessed by the creativity of 

its members. The Conversas Pés Descalços (Pés Descalços 

Conversations), which promote critical thinking of arts 

lovers, TEDxLuanda, which will take place in 2016, Okulto, 

a digital information platform and the Festival D’arte Lu-

anda, a two-yearly event of international scope, which will 

put contemporary African arts into perspective, are some 

of the initiatives that the group has before it. 

NGOI SALUCOMBO É UM DOS MEMBROS DO COLECTIVO CULTURAL.
NGOI SALUCOMBO IS ONE OF THE MEMBERS OF THE CULTURAL GROUP. 



Uma âncora para jovens artistas 
An anchor for young artists
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FUNDAÇÃO ARTE E CULTURA

Por entre pincéis ainda com tinta fresca, notas musicais 

a tentar alcançar o tom certo e leituras com gargalhadas 

à mistura, encontramos a Fundação Arte e Cultura, em 

Ingombota, Luanda. Fomos recebidos com um sorriso na 

cara, mas de lá saímos ainda com mais vontade de sorrir. 

Talvez pela determinação tão grande que vimos ou pela 

satisfação ainda maior que encontrámos. Determinação 

de quem ensina, satisfação de quem aprende. Mas este 

espaço é muito mais do que 

dar ou receber. Deixando-se 

inspirar pelo lema «Cons-

truindo o amanhã, agora», 

a Fundação Arte e Cultura 

tem vindo a desenvolver 

projectos sempre com o 

mesmo objectivo, desde a criação, em 2006: promover o 

desenvolvimento humano e ajudar a transformar as vidas 

dos angolanos. Como? Prestando apoio social à comuni-

dade através de iniciativas na área da cultura, educação 

para as artes, assistência humanitária e empreendedoris-

mo. Os primeiros passos da Fundação remetem para Haim 

Taib do grupo israelita Mitrelli, presente em Angola há mais 

de 20 anos e actuando em diversos sectores estratégicos 

que contribuam para o desenvolvimento do país. «Para 

In among brushstrokes of paint yet to dry, music notes 

trying to hit the right key and readings interspersed with 

laughter, we find the Art and Culture Foundation, in In-

gombota, Luanda. We were welcomed with a smile, but we 

leave with an even greater desire to smile. Maybe because 

of the enormous determination we’ve seen or because of 

the even greater satisfaction we witnessed. Determination 

of those teaching; satisfaction of those learning. But this 

space is much more than 

giving and taking. Draw-

ing its inspiration from the 

motto «Building tomorrow, 

now», the Art and Culture 

Foundation has been devel-

oping projects with the same 

goal ever since its creation in 2006: promoting human de-

velopment and helping to transform the lives of Angolans. 

How? Providing social support to the community through 

initiatives in the area of culture, arts education, humani-

tarian aid and entrepreneurialism. The foundation’s first 

steps go back to Haim Taib, from the Israeli group Mitrelli, 

present in Angola for more than 20 years and operating in 

various strategic sectors, which contribute to the develop-

ment of the country. «For us, the economic development 

A Fundação tenta descobrir, difundir 
e apoiar as artes nacionais. \\ The 

foundation strives to discover, 
circulate and support national arts. 
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nós, o desenvolvimento económico de Angola efectivar-

-se-á apenas quando agregado a benefícios sociais para a 

sua população», dizia, na altura, Haim Taib. E, na verdade, 

os benefícios trazidos pela Fundação têm sido muitos. Ten-

tando descobrir, difundir e apoiar as artes nacionais nas 

suas mais variadas vertentes, aproveitando para prestar 

apoio à comunidade através do incentivo a artistas locais 

como músicos, grupos de dança ou artistas plásticos – 

com o programa de patrocínio Arte Viva –, este centro tem 

recebido crianças e jovens com sede de saber. Sejam ar-

tes visuais, dança, música, teatro ou literatura, a Fundação 

tem contribuído afincadamente para a produção artística 

das novas gerações de Angola. «A palavra de ordem é li-

bertar a imaginação e a criatividade», afirmam os repre-

sentantes da Fundação. 

Com actividades gratuitas e orientadas por instrutores, 

a Fundação tem à disposição diversas iniciativas. A Casa 

da Cultura, destinada a um público-alvo entre os 4 e os 

17 anos, é um dos exemplos. Diariamente, são muitos os 

curiosos que visitam e usufruem dos serviços de bibliote-

ca, sala de informática, sala de contar histórias ou do pá-

tio central (onde se fazem as apresentações de declama-

ção de poesia, peças de teatro, música e dança). O Kamba  

Verde, que consciencializa para a importância de cuidar  

do meio ambiente, também é aqui realizado. Para os  

of Angola shall only be effective when added to social ben-

efits for its population», Haim Taib said at the time. And, 

in fact, the benefits brought by the foundation have been 

numerous. Striving to discover, circulate and support na-

tional arts in all their many forms, using the opportunity 

to provide support to the community by encouraging local 

artists, such as musicians, dance groups or visual artists – 

with the Arte Viva sponsorship programme -, this centre 

has welcomed children and young people with a thirst for 

knowledge. Whether visual arts, dance, music, theatre or 

literature, the foundation has contributed doggedly to the 

artistic production of Angola’s younger generations. «The 

watchword is setting imagination and creativity free», the 

representatives of the foundation explain. 

With free, instructor-led activities, the foundation has 

various initiatives on offer. The Casa da Cultura, aimed at 

four to 17-year-olds, is one example. Every day many cu-

rious people visit and enjoy the services offered by its li-

brary, IT room, storytelling room or the central courtyard 

(where poetry recitals, theatre plays, music and dance 

performances are given). The Kamba Verde, which raises 

awareness of the importance of taking care of the environ-

ment, is also held here. For the sound oriented, the Casa 

da Música is the ideal space. Designed to fine-tune the 

techniques of aspiring artists, whether young or old, this 

amantes dos sons, a Casa da Música é o espaço ideal.  

Concebida para aperfeiçoar as técnicas dos aspirantes a ar-

tistas, sejam jovens ou adultos, esta acção oferece cursos de 

voz e instrumentos musicais. A Sala de Leitura, que alberga 

mais de 200 livros de histórias infantis e jogos didácticos, é 

um dos espaços com mais procura na Fundação. 

A importância do voluntariado não é esquecida e, gra-

ças ao projecto Voluntários de Angola que proporciona o 

intercâmbio entre estudantes israelitas interessados em 

ajudar, mais de 200 crianças dos zero aos 16 anos já rece-

beram apoio na estimulação das habilidades psicomoto-

ras essenciais ao desenvolvimento saudável. Esta acção 

voluntária realiza-se não só em Luanda como também no 

Huambo, no Lar dos Pequeninos e na Casa dos Rapazes. É 

também nesta província que tem lugar o projecto femini-

no Etu Voci, do original em Umbundo que significa «todas 

juntas», criado em 2011. As beneficiárias são adolescentes 

e mulheres que sofreram sequelas da guerra civil e que 

aprendem vários ofícios, como corte e costura e tricô.

Passo a passo, a Fundação Arte e Cultura vai construin-

do um legado com a educação para as artes e a formação 

do cidadão como âncora. E, até hoje, esta âncora mantém-

-se bem firme. 

action offers courses in singing and musical instruments. 

The Sala de Leitura (reading room), home to more than 200 

children’s storybooks and educational games, is one of the 

foundation’s most popular spaces.

The importance of volunteering isn’t forgotten and, 

thanks to the Volunteers of Angola project, an exchange 

programme with Israeli students interested in helping, 

more than 200 children, aged zero to 16, have already re-

ceived support in stimulating psychomotor skills essential 

to healthy development. This voluntary action takes place 

not only in Luanda, but also in Huambo, at the Lar dos 

Pequeninos and at the Casa dos Rapazes. This province 

is also the site of the women’s project Etu Voci, from the  

Umbundo words meaning «all together», created in 2011. 

This project benefits teenage girls and women suffering 

after-effects of the civil war, who learn various trades, such 

as dressmaking and sewing and knitting.

Step by step, the Art and Culture Foundation is creating 

a legacy with arts education and developing citizenship as 

its anchor. And, until now, this anchor has held firm. 
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Revelar talentos \\ Revealing talent
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VIDRUL FOTOGRAFIA

Criar uma plataforma experimental nas artes. Tudo co-

meçou por aí. Carlos Martins, director geral da Vidrul, de-

safiou a produtora de arte contemporânea Adriano Maia 

Internacional, Lda a desenvolver um conceito capaz de 

destacar o mérito artístico e cultural de Angola. Pensaram 

imediatamente na fotografia, como um «meio pouco ex-

plorado, divulgado e premiado no país mas com elevado 

potencial». Quatro edições depois, a Vidrul Fotografia é 

uma das iniciativas que mais permite divulgar os talentos 

fotográficos existentes no território nacional. De 12 de Maio 

a 2 de Junho, depois de um open call que permitiu escolher 

três projectos para exibição, a galeria da UNAP/Siexpo, na 

Creating an experimental platform in the arts – this 

is how it all began. Carlos Martins, managing director of  

Vidrul, challenged contemporary art producer Adriano 

Maia Internacional, Lda to develop a concept able to high-

light Angola’s artistic and cultural merit. They immediately 

thought of photography, as a «medium little explored, 

divulged and rewarded in the country, yet with great po-

tential». Four editions later Vidrul Fotografia is one of the 

initiatives that best allows the promotion of photographic 

talent found in Angola. From May 12 to June 02, following 

an open call, allowing the selection of three projects for ex-

hibition, the UNAP/Siexpo gallery, in Luanda’s centre, was 

 O próximo open call da Vidrul 
Fotografia tem início em Janeiro de 

2016. \\ The next open call for Vidrul 
Fotografia begins in January, 2016. 

baixa de Luanda, encheu-se para aplaudir as inaugura-

ções deste ano. Com assinatura de Francisco Van-Duném 

(ou simplesmente Van), Lola Keyezua e Kota 50, a edição 

2015 da Vidrul Fotografia mostrou Formas e Composições, 

Sem Maneiras e Nambuangongo, respectivamente. De 

acordo com a Adriano Maia Internacional, Lda, «a Vidrul 

Fotografia permite que talentos angolanos em fotogra-

fia, residentes em território 

nacional ou na diáspora, de 

qualquer idade e com currí-

culos variados, possam ex-

por as suas obras de forma 

individual ou colectiva para 

apreciação do público». Na 

iniciativa deste ano, o públi-

co teve oportunidade de, pela primeira vez em Angola, ver 

expostos os trabalhos de Van e Kota 50 e ainda conhecer 

o talento promissor de Keyezua. Depois das exposições in-

dividuais, as obras seguiram para uma exposição colectiva 

de encerramento na Academia BAI, em Morro Bento. Já a 

pensar na próxima edição, as entidades organizadoras do 

evento deixam o apelo à participação no open call, a ter 

início em Janeiro de 2016. 

packed to applaud this year’s inaugurations. With work 

from Francisco Van-Duném (or simply Van), Lola Keyezua 

and Kota 50, the 2015 edition of Vidrul Fotografia showed 

Forms and Compositions, Without Manners and Nam-

buangongo, respectively. According to Adriano Maia In-

ternacional, Lda, « Vidrul Fotografia enables Angolan pho-

tographic talent, resident in the country, or living abroad, 

of any age and with various 

backgrounds, to show their 

works, in solo or collective 

exhibitions, for the public’s 

appreciation». During this 

year’s initiative the public 

had the opportunity to see 

the works of Van and Kota 

50 exhibited for the first time in Angola, and also to ex-

perience the promising talent of Keyezua. Following solo 

exhibitions, the works were then shown in a collective ex-

hibition at the closing of the BAI Academy, in Morro Bento. 

With the next edition in mind, the event’s organisers wel-

come photographers to take part in the open call, begin-

ning in January, 2016.
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«Contribuímos para o desenvolvimento de 
Angola, através da nossa actividade industrial, e 

também das nossas acções educativas e sociais» 
\\ «We contribute to the development of Angola, 

through our industrial activity and also our 
educational and social actions »

Licenciado em Paris, na Escola Superior de Comércio,  

Jean-Michel Lavergne iniciou a sua actividade na direcção 

financeira da então Elf Aquitaine antes de ocupar vários 

cargos na área de pesquisa e produção. Após a fusão en-

tre a Elf e a Totalfina, Lavergne assumiu cargos de direcção 

geral no Brasil, Iémen e Estados Unidos, até ao momen-

to, em que se tornou director geral da filial da Total em  

Angola, uma das empresas de exploração petrolífera mais 

importantes a laborar no país. Descontraído mas incisivo, 

Lavergne fala à Villas&Golfe sobre a sua carreira e sobre o 

panorama geral da empresa em Angola.

With a degree from the École Supérieure de Commerce, in 

Paris, Jean-Michel Lavergne began his working life in the 

financial department of what was then Elf Aquitaine, be-

fore holding various positions in the area of research and 

production. After the merger of Elf and Totalfina, Lavergne 

took on general management positions in Brazil, Yemen 

and the United States, until the moment in which he be-

came the general manager of Total’s subsidiary in Angola, 

one of the most important oil exploration companies op-

erating in the country. Relaxed yet razor-sharp, Lavergne 

talks to Villas&Golfe about his career and about the over-

view of the company in Angola. 

ECONOMY  BUSINESS
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O que representa, para o seu percurso profissional, esta 

experiência na Total?

Eu trabalho há 35 anos e, quando comecei, dizia-se que 

faria parte da última geração de pessoas que trabalharam 

no mundo do petróleo e gás. A verdade é que, 35 anos de-

pois, há um futuro risonho na indústria petrolífera, dado 

que é um sector em evolução. Isso significa que a indústria 

petrolífera apresenta uma longa curva de aprendizagem. 

Uma das grandes vantagens de trabalhar num grande gru-

po como a Total é o facto de poder exercer profissões diver-

sas em países diferentes. Trabalhei 23 anos fora da França, 

passando por Angola, Nigéria, Iémen, Brasil e EUA. Olhando 

para o passado, há dois sentimentos: orgulho em trabalhar 

para um grupo dinâmico como a Total e a sensação de ter 

tido plenas oportunidades de demonstrar o meu potencial.  

Quando a Elf chegou a Angola, que país encontrou?

A Elf chegou em Angola poucos anos depois da inde-

pendência, num momento em que se verificava, no sector 

petrolífero, o início de declino da actividade em terra e a 

necessidade de pesquisar petróleo no mar. A Elf foi a pri-

meira empresa que descobriu grandes jazigos em águas 

consideradas profundas, 

isto é, a 200 metros de pro-

fundidade. Desde a sua des-

coberta, há 30 anos, que o 

Bloco 3 ainda extrai petró-

leo. Esse sucesso e outros 

abriram novos espaços para 

a indústria petrolífera em 

Angola. Uma década depois, a Elf também contribuiu para 

o lançamento da aventura em águas, então, consideradas 

como ultra profundas, isto é, com mais que 500 metros. Foi 

a história do Bloco 17, o chamado “Golden Block” onde mais 

que 4 mil de milhões de barris foram descobertos. 

Isto teve também grande importância social… 

O país tinha saído da guerra pela independência e estava 

a entrar numa guerra civil. Havia falta de infra-estruturas, 

de bens e serviços de primeira necessidade e claro que a 

ELF ajudou.  

Quais são os principais activos que a empresa detém  

em produção? 

O principal activo em produção da Total é o Bloco 17 que 

produz cerca de 700 mil barris por dia, o que representa 

mais de 40% da produção do país. Estamos no processo 

de desenvolver instalações de produção num outro blo-

co, o Bloco 32, com início de produção em 2017. O projecto 

Kaombo com uma capacidade de 230 mil barris por dia. 

What does this experience at Total represent for your 

career?

I have been working for 35 years and when I started I 

was told I would be part of the last generation of people 

working in the world of oil and gas. In fact, 35 years later, 

the future is bright in the oil industry, given that it is a sec-

tor that is evolving. This means that the oil industry is on a 

long learning curve. One of the major advantages of work-

ing in a major group such as Total is the fact that you can 

do a range of jobs in different countries. I worked for 23 

years away from France, spending time in Angola, Nigeria, 

Yemen, Brazil and the USA. When I look back at the past I 

feel two things: pride at working for a dynamic group such 

as Total and the sensation of having had full opportunities 

to show my potential.

What country did Elf find when it arrived in Angola?

Elf arrived in Angola a few years after independence, at 

a time in which, in the oil industry, there was the start of 

the decline in land exploration and a need to look for oil in 

the sea. Elf was the first company to discover large depos-

its in water considered deep, that is to say, at depths of 200 

metres. Since its discovery, 

30 years ago, Block 3 is still 

producing oil. This success 

and others have opened 

new spaces for the oil in-

dustry in Angola. A decade 

later, Elf also contributed to 

the kicking off the adven-

ture in waters then considered ultra deep, that is to say, 

deeper than 500 metres. This was the story of Block 17, the 

so-called “Golden Block”, where more than 4 billion barrels 

were discovered. 

This also had great social importance…

The country had come out of its war for independence 

and was entering a civil war. There was a lack of infrastruc-

tures, of basic goods and services, and of course Elf helped.

What are the main producing assets held by the com-

pany?

Total’s main asset in production is Block 17, which pro-

duces about 700,000 barrels a day, which represents more 

than 40% of the country’s production. We are in the pro-

cess of developing production installations in another 

block, Block 32, with production to begin in 2017. It is the 

Kaombo project and has a capacity of 230,000 barrels a 

day. We are also partners with operator Chevron in Block 

0 and Block 14.

«Mais do que 40% da produção de 
petróleo de Angola vem da Total» \\ 
«More than 40% of oil production in 

Angola comes from Total»

Mas que tecnologias e inovações trouxe a Total ao mun-

do do petróleo?

A Total é uma pioneira na produção de campo, situados 

em águas profundas. É importante relembrar que quando 

a Total se tornou operadora do bloco 17, ninguém sabia se a 

exploração desse bloco seria um sucesso. Hoje, tornou-se 

uma realidade, graças ao espírito de inovação, a tenacida-

de e o compromisso de todos os colaboradores da empre-

sa. Estas qualidades permitiram alcançar estes sucessos, 

e são unanimemente reconhecidas não só no grupo, mas 

também pelos nossos parceiros, pelas autoridades e pela 

indústria de petróleo a nível mundial como testemunha-

ram as duas distinções recebidas pela OTC (Girassol em 

2003, Pazflor em 2013). Elas são também, e acima de tudo, 

uma promessa de futuro fantástica para a Total, para o país. 

Que balanço faz? 

O balanço é muito positivo e é uma grande fonte de or-

gulho. Estamos numa indústria muito competitiva e fomos 

o pioneiro da indústria petrolífera angolana, há mais de 60 

anos, com a primeira descoberta de petróleo comercial em 

terra pela Fina, e 60 anos volvidos, somos líderes. Não há 

muitas empresas que se podem orgulhar de atingir a lide-

rança e continuar no topo 60 anos depois. 

Que importância tem a Total na economia do País?

A Total contribui directamente para o crescimento e no 

dinamismo económico de Angola porque o petróleo é o 

But what technologies and innovations has Total 

brought to the world of oil?

Total is a pioneer in field production, located in deep wa-

ters. It is important to remember that when Total became 

the operator of Block 17, nobody knew if the exploration of 

this block would prove successful. Today, it has become a 

reality, thanks to the spirit of innovation, the tenacity and 

the commitment of all of the company’s employees. These 

qualities have ensured the achievement of these success-

es, and are unanimously recognised not only in the group, 

but also by our partners, by the authorities, and by the oil 

industry at a global level, as the two OTC Distinguished 

Awards (Girassol, in 2003, Pazflor, in 2013) go to show. They 

are also, and first and foremost, a promise of a fantastic fu-

ture for Total, for the country.

What overall assessment would you make?

My assessment is very positive and a great source of 

pride. We are in a very competitive industry and we are the 

pioneer of the Angolan oil industry, more than 60 years 

ago, with the first commercial oil discovery on land made 

by Fina, and 60 years later, we are market leaders. There 

aren’t many companies that can take pride in making it to 

a leading position and to remain at the top 60 years later.

How important is Total to the nation’s economy?

Total has contributed directly to the growth and to  

the economic drive of Angola because oil is the most  



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

sector mais importante da economia do país, dado que, 

representa cerca de 40% do PIB e 96% do volume de expor-

tações. O sector petrolífero é fulcral para Angola e, dentro 

desse sector, a Total representa entre 40 a 50% do que é 

feito no país. Mas além disso, a Total contribui através das 

suas acções de responsabilidade social e de fortalecimen-

to de conteúdo local nos seus investimentos, no sentido de 

gerar mais empregos para angolanos, construção e gestão 

de escolas no sentido de proporcionar aos jovens uma me-

lhor educação e prepará-los para o mundo laboral.

Nos últimos anos foram postos em produção novos 

campos. Qual é o que mais produz e há em vista mais al-

guma coisa?

Trabalhamos num ramo onde o desafio é permanente: 

temos de fazer sempre novas descobertas para compen-

sar o óleo que produzimos. Os campos não têm – infeliz-

mente – reservas inesgotáveis. A produção do Bloco 17 vai 

entrar progressivamente na sua fase de declino e já es-

tamos a preparar novas fontes de produção para o subs-

tituir. O primeiro passo chama-se Kaombo, no Bloco 32.  

É o maior desenvolvimento em águas profundas do  

mundo: 650 milhões de barris, 16 bilhões de dólares de  

important sector of the country’s economy. Given that it 

represents about 40% of the GDP and 96% of export vol-

ume. The oil sector is vital for Angola and, within this 

sector, Total represents between 40% and 50% of what is 

being done in the country. Beyond this, Total has contrib-

uted through its social responsibility measures and the 

strengthening of local content in its investments. To create 

more jobs for Angolans, construction and management of 

schools so as to provide young people a better education 

and prepare them for the working world.

In recent years new fields have begun production. Which 

one produces the most and is anything else in the pipeline?

We are working in a branch where the challenge is con-

tinuous: we always have to make new discoveries to make 

up for the oil we produce. Unfortunately the fields don’t 

have endless reserves. The production of Block 17 will enter 

progressively into its decline phase and we are already pre-

paring new production sources to replace it. The first step is 

called Kaombo, in Block 32. It is the world’s largest deep-

water development: 650 million barrels, 16 billion dollars of 

investment, 230,000 barrels produced a day. Research and 

production activities have a long term cycle, which has to 

«Queremos ser angolanos em 
Angola» \\  «We want to be 

Angolans in Angola»

investimentos, 230 mil barris por dia de produção. As ac-

tividades de pesquisa e produção têm um ciclo de longo 

prazo que tem que ser planeado com cerca de 10 anos de 

antecedência. Hoje em dia, temos que trabalhar para des-

cobrir o petróleo que será produzido depois de 2025. 

Com a descida do preço do barril a nível mundial como é 

que a Total tem colmatado esta situação em Angola? 

A receita é simples: eficiência operacional, redução de 

custos e inovação tecnológica. Somos num negócio onde 

não controlamos o preço de venda. 

A Total tem fortes ligações com o exterior, nomeada-

mente com França. Que importância têm estas ligações?

Somos uma empresa francesa sim, e é em França que a 

aventura da Total começou. Temos lá o nosso centro tec-

nológico de peritagem, uma referência mundial, e também 

um lugar bem conhecido para muitos angolanos porque, é 

um centro de formação e transferência de know-how para 

todos os colaboradores da Total e de empresas nacionais 

como a Sonangol. O que nós 

fazemos em águas profun-

das é semelhante à aven-

tura espacial. Na televisão 

vemos robots a trabalhar 

no espaço. Nas nossas ope-

rações, vemos robots a trabalhar a milhares de metros de 

profundidade oceânica.  

Estão ligados a área social. Porquê esta preocupação?

Trabalhamos com robots mas, não somos robots. Somos 

uma empresa que está presente num país onde ela tem 

êxito e não queremos que a Total seja apenas um pólo iso-

lado de sucesso. Queremos ser angolanos em Angola. 

Sei que centralizam esforços no sentido de contribuir 

para o progresso da educação em Angola…

A juventude é o futuro do país e queremos que essa ju-

ventude receba a melhor educação possível. Trabalhamos 

com o Ministério da Educação de Angola, temos um pro-

jecto em conjunto que resultou na construção de quatro 

escolas de ensino do segundo nível. Insere-se na melhoria 

das competências dos professores bem como no enrique-

cimento do currículo do Ministério. 

É importante partilhar?

Sim, fazemo-lo em todos os países. As pessoas não nos 

conheceriam se na Total não partilhássemos os nossos 

sucessos. É natural fazê-lo, é até uma fonte de orgulho. 

Além disso, gostamos de apostar na juventude por ser ela 

o futuro. 

be planned about 10 years in advance. Nowadays, we have 

to work on discovering oil that will be produced after 2025.

With the fall in the barrel price on a global level, how has 

Total remedied this situation in Angola?

The recipe is simple: operational efficiency, reducing 

costs and tecnologic innovation. We are a business in 

which we are unable to control the sale price. 

Total has strong ties with abroad and in particular with 

France. How important are these ties?

We are indeed a French company and Total’s adventure 

began in France. We have our specialist technological cen-

tre there, a world reference, and also a place well known 

to many Angolans because it is a centre for training and 

transferring knowhow to all of Total’s employees and of 

national companies such as Sonangol. What we are doing 

in deep waters is similar to space exploration. On television 

you see robots working in space. In our operations, you see 

robots working at ocean depths of thousands of metres.

You are closely involved 

in social matters. Why this 

concern?

We may work with robots, 

but we’re not robots our-

selves. We are a company present in a country in which we 

have enjoyed success and we don’t want Total to be an iso-

lated case of success. We want to be Angolans in Angola.

I know that efforts have been focused on contributing 

towards the progress of education in Angola…

The youth is the future of the country and we want this 

youth to receive the best education possible. We work with 

the Angolan Ministry for Education. We have a joint pro-

ject that has resulted in the construction of four secondary 

schools. It involves improving teacher skills, and enriching 

the ministry’s curriculum.

Is sharing important?

Yes; we do it in every country. People wouldn’t know us 

if we didn’t share our successes at Total. It’s only natural 

to do so; it is also a source of pride. Furthermore, we like to 

invest in young people as they are the future. 
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Uma aposta na agricultura
Investing in agriculture
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AGROZOOTEC
O sector agrícola, em Angola, é já uma aposta do merca-

do nacional. E, por isso, a Agrozootec inaugurou o seu novo 

espaço em Luanda. Ao longo dos cinco anos de existência, 

tem-se vindo a afirmar neste sector. A empresa tem como 

finalidade a comercialização de tractores, alfaias, semen-

tes para pastagem, etc. Neste espaço, pode-se encontrar 

tudo o que está ligado à agropecuária. A necessidade de 

expandir a empresa levou a Agrozootec a investir cerca de 

três milhões de dólares, com fundos próprios e com finan-

ciamento do Banco BIC, na construção destas instalações. 

Foi em Camama, município de Belas, que a empresa deu 

os seus primeiros passos. O volume de negócios passou 

de quatro milhões de dólares, em 2011, para 18 milhões de 

dólares, em 2014. 

The agricultural sector, in Angola, is already a focus of 

the national market. And, as such, Agrozootec has opened 

its new space in Luanda. Throughout its five years in ex-

istence, it has been making its mark in this sector. The 

company specialises in the sale of tractors, farming imple-

ments, fodder seeds, etc. You can find everything that you 

need for farming, crops and livestock, in this new space. 

The need to expand the company led Agrozootec to in-

vest around three million dollars, using its own funds and 

financing from Banco BIC, to build its new premises. The 

company started its journey in Camama, in the municipal-

ity of Belas. Its turnover went from four million dollars, in 

2011, to 18 million dollars, in 2014.
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O ministro da agricultura, Afonso Pedro Canga, esteve 

presente no evento de inauguração da Agrozootec e refor-

çou a ideia de que «é fundamental apostar na substituição 

das importações e diversificar as exportações». Disse ain-

da que «a Agrozootec demonstra estar no caminho certo 

ao proporcionar um serviço de qualidade aos agricultores, 

camponeses e industriais».

Este novo projecto tem como fundamento dar a conhe-

cer novos equipamentos e produtos que o público precisa 

e às vezes não tem acesso. «Nós temos esta área toda, 

Agriculture minister, Afonso Pedro Canga, attended the 

Agrozootec opening event and stressed the idea that «in-

vestment in replacing imports and diversifying exports is 

fundamental».  He also said that «Agrozootec is proving to 

be on the right track to providing quality service to farmers, 

country folk and those in industry».

This new project is founded on introducing new equip-

ment and products that the public needs and is some-

times unable to get hold of. «We have this whole area, not  

just the indoor showroom, but also outdoors», says the 

A Agrozootec tem vindo a apostar 
no mercado agrícola, em Angola. 
\\ Agrozootec is investing in the 

agricultural market in Angola.

não só de exposição interna de showroom, mas também 

externa», afirma o administrador, José Alexandre Silva. 

Diz também que «o cliente não tem tudo, mas tem quase 

tudo, e o que faltar far-se-á os possíveis para arranjar», 

acrescenta. A maioria dos angolanos têm a noção de que 

a agricultura é o futuro do país e, por isso, «nós acredita-

mos nisto desde o início. É nesse sentido que nós estamos 

a crescer, a evoluir e, por isso, fizemos o investimento que 

fizemos», revela José Silva. 

A Agrozootec tem uma imagem nova, tem mais parcei-

ros e fornecedores e possui também outra gama de pro-

dutos. «Acreditamos que 

neste momento somos uma 

das referências do mercado. 

Queremos mostrar, acima 

de tudo, às pessoas que po-

dem confiar em nós», cons-

tata o administrador. Neste 

novo espaço os clientes 

terão um atendimento personalizado e assistência pós-

-venda, de maneira que não se deixe, em momento algum, 

o cliente ‘pendurado’. 

África possui cerca de 35% dos solos cultiváveis do mun-

do e quase 85% não está a ser explorado. Angola, como 

parte de África, está na mesma situação. Existe terra e 

existe gente com vontade de trabalhar, mas é preciso que 

haja mais investidores neste sector com vontade de criar 

novos negócios, sólidos. «A agricultura é uma boa aposta e 

sempre será. Toda a gente precisa de comer, a população a 

nível mundial está a aumentar», lembra José Silva.

company’s managing director, José Alexandre Silva, add-

ing, «if there’s anything our customers can’t find, we’ll 

do all that we can to get it for them». Most Angolans are 

aware that agriculture is the future of the country and, as 

such, «we have believed in this from the outset. It is with 

this in mind that we are growing, evolving and hence we 

have made the investment we made», José Silva reveals. 

Agrozootec has a new image, more partners and suppli-

ers and also has another range of products. «We believe 

that at the moment we are one of the leading names in the 

market. First and foremost, we want to show people that 

they can rely on us», the 

MD explains. Customers will 

enjoy personalised service 

and after-sales support in 

this new outlet, ensuring the 

customer is never left ‘hang-

ing about’ for a moment. 

Africa boasts about 35% 

of the world’s cultivable land and almost 85% is not be-

ing used. Angola, as part of Africa, is in the same situation. 

There is land and there are people keen to work, but there 

need to be more investors in this sector desirous of creat-

ing new, sound businesses. «Agriculture is a sound invest-

ment and always will be. Everyone needs to eat; the world’s 

population is growing», José Silva recalls.



«O café continua em Angola, nunca 
desapareceu» \\ «Coffee is still in Angola, it 

never disappeared»
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JOSÉ CARLOS 
BEATO

O passado traz memórias de um império do café em Angola. 

Antes de 1975, os números apontavam para cerca de 250 

mil toneladas de café movimentadas por ano, garantindo 

ao país uma posição de topo a nível de produção: o maior 

produtor africano e o quarto maior produtor mundial. Hoje, 

os valores estão muito aquém dos obtidos nesses tempos 

áureos mas a vontade por produzir café em Angola não es-

moreceu. Pelo contrário. De acordo com José Carlos Beato, 

director-geral da Angonabeiro – empresa do grupo Nabeiro 

–, há agora ainda mais vontade de encontrar estratégias 

que coloquem o café no patamar que um dia alcançou. Pode 

demorar décadas mas com os mecanismos de incentivo à 

produção certos, a possibilidade ganha forma. Porque, no 

final de contas, o café angolano nunca desapareceu, ape-

nas caiu em desuso. Com cerca de cem funcionários e uma 

procura incessante por novas terras de cultivo, produtores 

e consumidores, a Angonabeiro tem registado uma taxa de 

crescimento médio acumulado de 35% por ano.

The past brings with it memories of a coffee empire in  

Angola. Before 1975 figures show that some 250,000 tonnes 

of coffee were produced yearly, ensuring the country a 

leading position as a coffee producing nation: the largest in 

Africa and the fourth largest in the world. Today, the figures 

fall considerably short of those achieved in that golden era, 

but the desire to produce coffee remains unabated. Indeed, 

according to José Carlos Beato, managing director of the 

company Angonabeiro – part of the Nabeiro group –, there 

is now an even greater willingness to find strategies to re-

turn coffee to the level it once enjoyed. It may take decades, 

but with the right support mechanisms for production, the 

possibility is taking shape. Because, at the end of the day, 

Angolan coffee never disappeared, it just fell into disuse. 

With around one hundred employees, and on a constant 

quest for new cultivable land, producers and consum-

ers, Angonabeiro has achieved an accumulative average 

growth rate of 35% per year.

ANGONABEIRO
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O grupo Nabeiro detém a marca líder de mercado em 

Portugal - a Delta - e está presente em Angola há 14 anos. 

Como tem sido dinamizar o negócio do café no país?

Desde o início que o grupo Nabeiro compra café em  

Angola. Até 1975, o país foi o grande fornecedor para o gru-

po e quando surgiu a oportunidade, em 2000, do grupo vol-

tar a Angola para reabilitar a fábrica Liangol, a convite do 

Governo, Rui Nabeiro não hesitou. Começámos a comprar 

café, dinamizando todo o negócio, fosse no mercado inter-

no ou na exportação. Até 2007, dedicamo-nos à compra 

de café local e à sua transformação na marca Ginga, uma 

marca de café 100% angolana. Em simultâneo, exportáva-

mos as sobras para o grupo Nabeiro, integrando os lotes da 

Delta em Portugal. Depois começámos a incluir os produ-

tos do portefólio Delta em Angola, desde café em cápsulas, 

vinhos, azeitonas ou chás. A privatização da Liangol em 

2014 foi a concretização de algo que já queríamos há muito: 

sermos os donos da fábrica que ocupávamos. 

Como vê hoje o sector do café em Angola?

Vejo com grande esperança mas com muitas reticências. 

Angola foi o quarto país produtor de café, o maior africa-

no, produzindo à volta de 250 mil toneladas. Nós hoje es-

timamos que, por ano, estejamos a comercializar cerca de 

2500 toneladas. Não sei se são estes os dados oficiais mas 

nós que somos o maior exportador e o maior transforma-

dor não encontramos mais do que isso. Estamos hoje a 1%  

The Nabeiro group owns the market leader in Portugal 

– Delta – and has been in Angola for 14 years. How has it 

boosted the coffee industry in the country?

Nabeiro has been buying coffee in Angola from the out-

set. Until 1975, the country was a major supplier for the 

group and when the opportunity arose, in 2000, for the 

group to return to Angola, to restore the Liangol factory, at 

the invitation of the government, Rui Nabeiro didn’t hesi-

tate. We started by buying coffee, boosting the market, in-

ternally or for exports. Until 2007, we dedicated ourselves 

to the purchase of local coffee and to its transformation 

into the Ginga brand, a 100% Angolan coffee brand. At the 

same time we exported what was left over to the Nabeiro 

group, to join the blends of Delta in Portugal. Then we start-

ed to include products from the Delta portfolio in Angola, 

from capsule coffees to wine, olives or tea. The privatisa-

tion of Liangol in 2014 was the realisation of something 

that we had long wanted: to be the owners of the factory 

we ran.

What is your view of the coffee industry in Angola  

today?

One of great hope, but with many reservations. Angola 

was the world’s number 4 coffee producer, the largest in Af-

rica, producing some 250,000 tonnes. Today, our estimates 

point to annual sales of about 2500 tonnes. I don’t know 

if these are the official figures, but as the largest exporter 

daquilo que já fomos. Há um caminho muito grande a per-

correr. E nesta lógica de diversificação económica que o 

país procura, há que fazer esforços e delinear estratégias 

claras para podermos crescer, aproveitando o potencial 

que temos para o café. Há duas formas para crescermos: 

pelo consumo interno, porque o consumo per capita de 

café em Angola é muito baixo; e pela agricultura do café, 

que está muito assente no pequeno agricultor. Por um 

lado, temos de pôr as pessoas a beber café. Aí o Governo 

pode apoiar, introduzindo o leite com café nas merendas 

escolares, por exemplo. Depois, nós estimamos comprar 

café a cerca de 35 mil famílias, através de intermediários, 

em províncias como Cuanza Norte e Sul, Uíge, Cabinda ou 

Bié. Há necessidade de incentivar outras grandes empre-

sas mundiais a comprar café cá e assim ajudar as fazendas  

a crescer. 

O sector tem vindo a evoluir?

Não sentimos grande evolução. Sentimos que há uma 

vontade grande. Há muito mais vontade de encontrar so-

luções para o café do que há três anos quando me juntei à 

Angonabeiro. 

Mas o café caiu em desuso?

Em termos de consumo, sim. Deixou de haver café. As 

pessoas desabituaram-se e começaram a beber mais chá, 

um produto mais barato e mais fácil de apanhar. Quem tra-

balhava café não tinha facilidade em vendê-lo, então dei-

xou de o apanhar. Substituiu-se o café por outros produtos 

alimentares, mais facilmente transaccionáveis. Mas quem 

and the largest processor, we are unable to find more than 

this. We are now at 1% of what we once were. There is a very 

long road to travel. And in this line of thinking of economic 

diversification that the country is aiming for, efforts need 

to be made to outline clear strategies for us to be able to 

grow, making use of the potential we have for coffee. There 

are two ways we can grow: through local consumption, be-

cause coffee consumption per capita in Angola is very low; 

and through growing coffee, which is based very much on 

small farmers. On the one hand, we have to get people to 

drink coffee. The government can help in this, introducing 

coffee flavoured milk in school lunches, for example. Then 

we estimate buying coffee from around 35,000 families, 

via intermediaries, in provinces such as Cuanza Norte and 

Cuanza Sul, Uíge, Cabinda and Bié. Other major world com-

panies need to be encouraged to buy coffee here and thus 

help the plantations to grow.  

Has the sector been growing?

We haven’t noticed any great evolution. We have noticed 

there is great willingness. There is more interest in finding 

solutions for coffee than there was three years ago when I 

joined Angonabeiro.

But coffee fell into disuse?

In terms of consumption, yes. There was no longer any 

coffee. People lost the habit and started to drink more tea, 

a cheaper product and easier to pick. Anyone working with 

coffee was hard put to sell it, and so they stopped picking 

it. Coffee was replaced with other food products that were 
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anda por aí sabe que há muitas terras que não estão a ser 

tratadas mas que o café continua lá, nunca desapareceu. 

Há pessoas que querem voltar ao café, que têm conheci-

mentos para isso, mas depois faltam incentivos. 

A Angonabeiro tem desenhado estratégias para apoiar 

esses produtores de café. Que ideias têm?

Acima de tudo, garantir às pessoas que lhes compramos 

o café. É preciso ter alguém que garanta o escoamento do 

produto e nós temos incentivado as pessoas a colher o 

café e a guardá-lo, porque depois nós compramos a preço 

de mercado. 

Têm procurado seduzir novos consumidores. É essa a 

estratégia a seguir no futuro?

Nós temos tido, nos últimos três anos, um crescimento 

médio acumulado de 35%, anualmente. Não fugimos à re-

gra de querer crescer este ano. Mas com a economia um 

pouco arrefecida, lutamos contra uma crise no consumo. O 

nosso negócio depende também de outros negócios, como 

os restaurantes ou hotéis. Podemos seduzir para que be-

bam mais café nesses sítios, mas não conseguimos ir mais 

além. O mesmo se passa com as vendas de café a retalho: 

nós não conseguimos fazer com que abram mais lojas, 

mas se abrirem nós saímos beneficiados. Mais facilidade 

teremos de chegar a casa das pessoas. O projecto Delta Q, 

com a decoração das máquinas de café por cinco artistas 

angolanos, segue essa intenção de angariar novos consu-

midores. 

easier to trade. But anyone in the know is aware that there 

are is a great deal of land that is not being looked after, but 

where coffee remains; it never disappeared. There are peo-

ple that want to return to coffee, that have knowhow in this 

field, but then lack the support.

Angonabeiro has outlined strategies to support these 

coffee producers. What ideas are there?

First and foremost, ensuring people that we will buy 

their coffee. You need to have someone who guarantees 

the flow of the product and we have encouraged people to 

pick coffee and to store it, because we will then buy it at 

the market rate. 

You have tried to capture new consumers. Is this the 

strategy you’ll follow in the future?

In the last three years we have had an accumulative 

average annual growth of 35%. We won’t depart from 

that wish to grow this year. But with the economy a little 

chilled, we are fighting a consumer crisis. Our business 

also depends on other businesses, such as restaurants or 

hotels. We can entice them to drink more coffee in these 

places, but we can’t get beyond them. The same is true of 

retail coffee sales: we can’t make them open more shops, 

but if they do open, we reap the benefits. It’s easier for us 

to get into people’s homes. The Delta Q project, with coffee 

machines decorated by five Angolan artists, is part of this 

intention to win over new consumers.  
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ALICE BEIRÃO

Define-se como ter sido uma criança rebelde. Sempre den-

tro dos limites. Os aromas e as fragrâncias sempre paira-

ram no ar que respirava. Desde muito jovem, Alice Beirão 

é apaixonada pela mistura de cores e odores. Está-lhe na 

pele. Era ainda uma criança quando resolveu misturar vá-

rios batons por achar que uma só cor não fazia sentido. 

Para ela, tudo tinha de ter cor e cheiro. Sempre foi assim. 

É natural de Luanda. Aqui cresceu e viveu grande parte da 

sua vida. Iniciou a sua vida profissional muito cedo, mas foi 

aos 26 anos que deu o grande passo da sua vida: tornou-se 

empresária. Abriu a sua primeira perfumaria. Foi o prazer 

do olfacto que a levou a enveredar por este mundo mágico 

de fragrâncias. Passo a passo, Alice foi construindo o seu 

império, em torno do perfume. Hoje, tem uma rede de per-

fumarias espalhadas pelo país. Na vida de Alice já se po-

dem contar quase duas décadas de histórias. Todas elas… 

bem perfumadas!

She describes herself as a disobedient child. Without ever 

being excessive. Aromas and fragrances have always lin-

gered in the air she breathed. From a very early age, Alice 

Beirão has had a passion for blending colours and odours. 

It’s in her blood. She was still a child when she decided to 

blend various lipsticks because she felt a single colour made 

no sense. For her, everything had to have colour and smell. 

It’s always been like that. She was born in Luanda. She grew 

up and spent much of life here. She started her working life 

very early on, but it was at 26 that she took the biggest step 

of her life: she became a businesswoman. She opened her 

first perfume shop. It was her love for scents that led her 

towards the magical world of fragrances. Step by step, Alice 

has been building her empire around perfume. Today she 

has a chain of perfume shops scattered across the country. 

Alice’s business life already boasts almost two decades of 

stories. Each of them… deliciously perfumed!
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«A vontade e o interesse pelo 
perfume fazem-me estar hoje 
aqui»\\ « My willingness and 

interest in perfume are what brought 
me here today»

Quando surge a sua veia empresarial? 

Comecei com coisas pequeninas. Trabalhava na Elf 

mas era apaixonada por perfumes. Tinha O Boticário em  

Portugal mas vendi e trouxe a ideia para Angola. Mais tar-

de, comecei também a trabalhar com o Brasil. Passado um 

tempo decidi deixar O Boticário e trabalhar com a linha de 

luxo. Alta perfumaria.   

Como lembra os tempos em que iniciou a sua carreira?

Senti que era a altura de fazer qualquer coisa, não de-

pender só do meu salário. Optei pela linha da perfumaria e 

da cosmética mesmo nunca ter estudado nessa área. Mais 

tarde, fiz formações. A vontade e o interesse pelo perfume 

fazem-me estar hoje aqui.  

Porquê perfumarias?

Adoro perfumes…risos…

Como é ser empresária?

É difícil. Sobretudo para uma mulher. Nós temos que lidar 

com a casa, com os filhos e, no 

meu caso, eu tinha outro em-

prego. Um emprego que exigia 

de mim mas, como a perfuma-

ria era uma coisa minha, tinha 

que dedicar a outra metade do 

meu tempo à casa e aos miú-

dos e, depois, trabalhar, fazer 

as encomendas, ver as vendas e passar ao final do dia nas 

lojas. Não é fácil. 

Não tinha apoio?

Inicialmente fazia tudo sozinha. 

Uma mulher de coragem…

O interesse e o gosto pelas coisas ajuda-nos na gestão. 

 Isto de ser empresária «mulher» tem que se lhe diga. 

Em algum momento sentiu vontade de desistir?

Senti muitas vezes. Mas tive um marido que também 

ajudou. Deixava-me livre, naqueles momentos que tínha-

mos de estar juntos, para que eu conseguisse atingir os 

objectivos. Mas é difícil de qualquer maneira.  

Começou apenas com uma loja?

Era um espaço pequenino na rua da Boavida, com 20 m2. 

Depois fechei essa loja e abri na rua Cerqueira Lukoki. Ac-

tualmente, tenho várias: uma no Ginga Shopping, outra em 

Benguela no Retail Park, em Setembro vou abrir outra no 

Gika e uma no Ulengo Shopping e temos mais três previs-

tas até ao fim do ano.  

When did your entrepreneurial side first show?

I began with small things. I was working for Elf but I was 

passionate about perfumes. I had Boticário in Portugal but I 

sold it and brought the idea to Angola. Later on I also start-

ed to work with Brazil. Some time later I decided to leave 

Boticário and work on a luxury range. High-end perfumes.

What is your recollection of the times when you began 

your career?

I felt that the time was right to do something, to not de-

pend solely on my salary. I chose a range of perfumes and 

of cosmetics, even though I had never studied in this field. 

Later on, I did some training. My willingness and interest in 

perfume are what brought me here today.

Why perfume shops?

I adore perfumes…(she laughs)…

What is it like to be a businesswoman?

It’s hard. Especially for a woman. We have to cope with 

our home, with our children 

and, in my case, I had another 

job. A job that took its toll on 

me but, as the perfume shop 

was mine, I had to dedicate the 

other half of my time to my 

home and children and, then, 

work, order stock, check on 

sales and spend the end of the day in the shops. It’s not easy.   

Did you not have any help?

To start with I did it all alone.

A brave woman…

An interest and enjoyment for things helps in managing 

it all. 

There’s something to be said about being a «woman» 

entrepreneur. Have you ever felt like packing it all in?

I have often felt that way. But I had a husband who 

helped too. He left me to it, in those moments where we 

had to be together, so that I could achieve my goals. But it’s 

hard either way.

Did you start out with just one shop?

It was a tiny space on the Rua da Boavida; just 20 square 

metres. Then I closed this shop and opened one on the 

Rua Cerqueira Lukoki. I now have several: one in the Ginga 

Shopping centre, another in Benguela, in the Retail Park. 

In September I am going to open another in Gika and one 

in the Ulengo Shopping centre; and we have three more 

planned by the end of the year.

Não sente medo de investir nesta altura?

Não, não sinto. Neste momento temos dificuldades mas 

são coisas que se ultrapassam. Já tivemos uma fase idênti-

ca em 2009 e superámos. E agora vamos superar. Até por-

que o perfume é algo que tem sempre procura.

É difícil a gestão de todas estas lojas?

Neste momento tenho o apoio de uma das minhas filhas, 

que acabou o curso de engenharia mas que tem a paixão e 

o bichinho da mãe, o perfume. (risos) 

Que tipo de produtos é que se pode encontrar nos seus 

espaços?

Há vários perfumes. Marcas de topo, como Lan San  

Lohan, Dior, Chanel, entre outras. 

Pode-se dizer que é uma mulher de sucesso... 

Sinto-me uma mulher de sucesso. Cada ano é um novo 

desafio, uma nova conquista. 

Era jovem quando iniciou e mesmo assim arriscou.

Não tive medo. Sinto-me orgulhosa de ter conseguido 

chegar até aqui. Era um desafio.

Aren’t you scared about investing at the moment?

No, I’m not. At the moment things are hard, but they 

are things we can overcome. We already had an identical 

phase in 2009 and we got through it. And we’ll get through 

it this time. Not least because perfume is something that is 

always in demand.

Is it difficult managing all these shops?

At the moment I have the support of one of my daugh-

ters, who has completed her engineering studies, but who 

has the passion and the perfume bug from her mother. 

(she laughs)

What kind of products can you find in your shops?

There is a range of perfumes. High-end brands, such as 

Lan San Lohan, Dior, Chanel, among others.

You could say you’re a successful woman…

I feel like a successful woman. Every year is a new chal-

lenge, a new conquest.

You were young when you began and even so you took 

the risk.

I wasn’t afraid. I am proud of getting to where I have. It 

was a challenge.
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«As pessoas quando me olham 
vêem uma referência» \\ «When 

people look at me they see a 
reference point»

É assim que encara a vida?

É. A vida é um desafio. Cada vez que abro uma loja é mais 

um desafio. Penso no que vem, no que posso dar e receber 

e não no investimento.  

São 18 anos rodeada de perfumes, virá mais alguma 

coisa?

Acho que sim. Sempre na área da cosmética. É a minha 

paixão. Estou neste momento a negociar uma marca, um 

franchising directo, francês, ainda para este ano. Uma mar-

ca que ainda não está em Angola.  

Aconselharia alguém a enveredar neste género de  

negócio?

Já tive pessoas que chegaram ao pé de mim e disseram: 

eu queria ser como tu, a forma como tu encaras o suces-

so de estar na vida. A verdade é que o mais importante é 

estarmos bem connosco próprios. As pessoas quando me 

olham vêem uma referência. A mulher que conseguiu.

 Sente-se realizada?

Sinto-me. Por vezes dou por mim a pensar: quem trou-

xe as marcas todas internacionais, de topo, fui eu. O que 

acontecia aqui é que as pes-

soas iam a Portugal e com-

pravam lá e depois traziam 

e vendiam nas suas lojas. Eu 

não. Eu consegui autoriza-

ção directa das marcas. Fui a 

primeira pessoa a ter a Cha-

nel. Em relação à Dior, andei 

cinco anos a enviar e-mails e não respondiam. No dia que 

entrei na Dior foi-me dada autorização para comercializar 

em Angola. 

Como é que lida com a concorrência?

Bem. Aliás acho que até sirvo de referência (risos). Há 

quem vá às minhas lojas para ver os preços para depois 

alterar nas suas lojas. Querem andar um pouco ao passo 

da marca fidalga. 

Porquê o nome «Fidalga»?

Por ter sido a primeira. 

Qual é a maior dificuldade que sente, como empresária, 

no seu país?

É o facto de ter ganho um prestígio enorme com os meus 

fornecedores que neste momento não posso honrar. Isso 

é a minha maior frustração. Mas penso que é passageiro e 

tudo se vai normalizar. 

É preciso perfumar, um bocadinho mais, a vida e o país!

Exactamente. (risos)

Is that how you look at life?

It is. Life is a challenge. Every time I open a shop it’s an-

other challenge. I think about what is coming, about what I 

can give and take and not about the investment.

You’ve enjoyed 18 years surrounded by perfumes; is 

something else around the corner?

I think so. Sticking to the area of cosmetics. That’s my 

passion. At the moment I am negotiating with a brand, a 

direct franchise from France, also for this year. A brand 

that has yet to make it to Angola. 

Would you advise anyone to take up this kind of  

business?

I have had people come up to me and say: I want to be 

like you, the way you make your successful way through 

life. The truth is that the most important thing is feeling 

good about yourself. When people look at me they see a 

reference point. The woman who made it.

Do you feel fulfilled?

I do. Sometimes I find myself thinking: I was the one who 

brought all these high-end brands here. What happened 

here is that people would go 

to Portugal and buy things 

there and then bring them 

back and sell them in their 

shops. Not me. I arranged di-

rect authorisations from the 

brands. I was the first person 

to have Chanel. With regards 

to Dior, I spent five years sending emails and never got an 

answer. The day I walked into Dior I was given permission 

to sell in Angola.

How do you deal with the competition?

Easily. In fact I think that I even serve as a benchmark 

(she laughs). There are people going to my shops to check 

out my prices and then changing the prices in their shops. 

They want to keep in step with the noble brand.

Why «noble»?

Because it was the first.

What is hardest thing about being a businesswoman in 

your country?

It is the fact of having achieved great prestige with my 

suppliers, which at the moment I cannot honour. This is my 

greatest frustration. But I think this is a passing phase and 

things will return to normal.

We need to make life and the country a little more  

fragrant!

Exactly. (she laughs)
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«A União Europeia é a maior economia e 
doador do mundo» \\ «The European Union 

is the world’s largest economy and donor»

É de uma simplicidade e simpatia contagiante. Em parcas 

palavras diríamos: ‘o tipo porreiro do norte’ de Portugal. E 

foi o norte que o viu nascer. José Manuel Fernandes, eu-

rodeputado, natural de Moure, Vila Verde, licenciou-se em 

Engenharia de Sistemas e Informática na Universidade do 

Minho. Entrou na política em 1992, através da Juventude 

Social Democrática (JSD) de Vila Verde e, no ano de 1997, foi 

eleito presidente de Câmara de Vila Verde, cargo que exer-

ceu durante três mandatos. A sua caminhada é longa… É 

actualmente o presidente da Comissão Política Distrital do 

Partido Social Democrata (PSD) de Braga e já foi cabeça-

-de-lista no seu distrito em eleições para a Assembleia da 

República. Assumiu também a presidência da Associação 

de Municípios do Vale do Cávado. O seu rosto não passa 

despercebido. Desde 2009, é deputado ao Parlamento Eu-

ropeu (PE). Hoje, entre outras funções que exerce, é o coor-

denador do Partido Popular Europeu (PPE) na Comissão 

dos Orçamentos. É por muitos conhecido como o «homem 

dos dinheiros». Toma decisões. Diz ter como prioridade o 

emprego, as empresas e o empreendedorismo – os famo-

sos três Es. Ei-lo aqui: descontraído e sem rodeios.

His simple and friendly manner is infectious. Summing 

him up, you could say: ‘the good guy from the north’. 

And Portugal’s north is where he was born. José Manuel  

Fernandes, MEP, from Moure, Vila Verde, with a degree in 

Systems Engineering and IT from the University of the 

Minho. He entered politics in 1992, passing through the Vila 

Verde Social Democratic Youth (JSD) and, in 1997, he was 

elected mayor of Vila Verde, a post he held for three terms. 

His journey has been a long one… He is currently the presi-

dent of the Braga District Political Commission of the Portu-

guese Social Democratic Party (PSD) and has already been 

the frontrunner in his district in elections to the Assembly 

of the Republic. He has also taken on the presidency of the 

Association of Municipalities of Vale do Cávado. His face 

doesn’t go unnoticed. Since 2009 he has been a member of 

the European Parliament (EP). Today, among other duties 

he performs, he is the coordinator of the European People’s 

Party (EPP) in the Committee on Budgets. For many he is 

known as the «money man». He makes decisions. He says 

his priorities include employment, enterprises and entre-

preneurialism – the famous three Es. We meet him now: 

relaxed and straightforward.

ECONOMY  BUSINESS
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De autarca em Vila Verde deu um salto para a União Eu-

ropeia. Porquê?

Aceitei o desafio para integrar a lista do Parlamento Eu-

ropeu (PE). Nas eleições de 2009, fui em 8.º lugar, numa lis-

ta liderada pelo Paulo Rangel, numa posição que à partida 

não era elegível. Mas a campanha foi evoluindo favoravel-

mente e fui eleito. É muito diferente ser-se presidente de 

Câmara e estar no PE. Um presidente de Câmara toma de-

cisões que afectam de forma directa e imediata o seu ter-

ritório e a população local. Já um deputado ao PE lida com 

dossiers importantes, como os que tenho em mãos, que 

demorarão tempo a ser executados, mas têm um alcance 

de 500 milhões de cidadãos. 

Encontra-se com dois dossiers muito importantes: o Or-

çamento de 2016 e o Plano Juncker…

São dois dossiers pesados. O Orçamento de 2016 da UE 

ascende a 145 mil milhões de euros e para o qual já aprovei 

as linhas de orientação gerais: emprego, empresas e em-

preendedorismo – os três E’s. O Plano Juncker é um fundo 

de 315 mil milhões de euros e é aquele que mais emendas 

de propostas de alteração teve por parte dos colegas. Fo-

ram mais de três mil propostas de alteração.

 O Plano Juncker pretende 

dinamizar a economia eu-

ropeia. São 315 mil milhões 

de euros para os próximos 3 

anos. Como é feita a distri-

buição deste valor?

Não há distribuição geo-

gráfica, nem temática. O Plano Juncker tem um fundo de 

garantia de 21 mil milhões de euros que vai servir de ga-

rantia para projectos: de investimentos, empréstimos a 

empresas, nomeadamente as PME, e vai servir de finan-

ciamento para mobilizar sobretudo os recursos privados. 

Por exemplo: nós só teremos a ganhar em ter conexões 

energéticas com a Espanha, França e até com o norte de 

África. Com o Plano Juncker não se pode ouvir mais o ar-

gumento: eu tenho aqui um projecto viável e não consigo 

financiá-lo. O Plano Juncker vem preencher falhas e lacu-

nas de mercado. 

Como é que define a Comissão dos Orçamentos? 

É ali que cai tudo. Os processos orçamentais não se resu-

mem aos números, mas antes comportam uma dimensão 

política muito forte e intensa. E isso repercute-se em todos 

os fundos, programas e acções da UE, seja a nível interno ou 

externo. A UE é a maior economia e doador do mundo. Há 

quem pense que são os EUA ou até a China. Temos o fundo 

de desenvolvimento que até 2020 vai ter 30,5 mil milhões 

de euros para apoiar países-terceiros em desenvolvimento.

Há ou não um esbanjar de dinheiro dentro da UE, no-

meadamente, com os deputados europeus?

You left your role in local politics in Vila Verde for the Eu-

ropean Union. Why?

I accepted the challenge to join the European Parliament 

(EP) list. In the 2009 elections, I was in eighth place, in a list 

headed by Paulo Rangel, in a position, in which, at the start, 

I wasn’t electable. But the campaign developed favourably 

and I was elected. It is very different to be a mayor and to 

be in the EP. A mayor makes decisions that affect his ter-

ritory and the local population directly and immediately. 

Whereas an MEP deals with important dossiers, such as 

those I have right now, which take time to be implemented, 

but which affect 500 million citizens.

You currently have two very important dossiers: the 

2016 Budget and the Juncker Plan…

They are two weighty dossiers. The EU 2016 Budget 

amounts to 145 billion Euros and for which I have already 

approved the general guidelines: employment, enterprises 

and entrepreneurialism – the three Es. The Juncker Plan is 

a fund amounting to 315 billion Euros and it is the one that 

has had the most amendment proposals from colleagues. 

There are more than 3000 amendment proposals.

The Juncker Plan in-

tends to boost the European 

economy. There are 315 bil-

lion Euros for the next three 

years. How will this value be 

distributed?

There is no geographical 

distribution, nor by subject 

matter. The Juncker Plan has a guarantee fund of 21 billion 

Euros, which will serve as a guarantee for projects: invest-

ments, business loans, in particular to SMEs, and will serve 

as financing to mobilise private resources, especially. For 

example: we have everything to gain by having energy 

connections with Spain, France and even with North Africa. 

With the Juncker Plan you’ll no longer hear the argument: I 

have a viable project here but I can’t finance it. The Juncker 

Plan will fill market inadequacies and shortcomings.

How would you define the Committee on Budgets?

This is where the buck stops. Budgetary processes aren’t 

just about figures; rather they involve a very powerful 

and intense political dimension. And this has an impact 

on every fund, programme and action of the EU, whe-

ther internally or externally. The EU is the world’s largest 

economy and donor. Some people think that it’s the USA 

or even China. We have a development fund, which un-

til 2020 will have 30.5 billion Euros to support developing 

non-EU countries.

Is money being squandered within the EU, in particular 

with MEPs?

«O Plano Juncker vem preencher 
falhas e lacunas de mercado» \\ 
«The Juncker Plan will fill market 
inadequacies and shortcomings»

Há uma ideia extremamente errada, e por isso também 

injusta, sobre os custos de funcionamento da UE e das suas 

instituições. A verdade é que de todo o orçamento da UE 

apenas 6% se destina às despesas administrativas, sen-

do os restantes 94% destinados a investimentos. Admito 

que é evidente que nem todos os deputados trabalham 

as mesmas horas. Há muitos que procuram intervenções 

para aparecer na comunicação social, ou seja, polémicas. 

Só para aparecer. 

É o parecer e não fazer?

Às vezes há tendência do «apareço na televisão, logo 

existo»! O populismo é sempre algo fácil. É à custa do po-

pulismo que muita gente existe politicamente. 

Como é que avalia a situação da Grécia?

A Grécia vejo-a com muita preocupação. O actual Governo 

grego prometeu aquilo que sabia que não podia cumprir. 

Agora quer que os outros contribuintes europeus paguem 

as promessas deles. Era importante que a Grécia se man-

tivesse no euro. Mas, a longo prazo, a minha maior preo-

cupação é a Rússia. Tem uma posição arrogante, invadiu e 

agride a Ucrânia, tem tentações de expandir o seu território 

e esse pode ser um problema grave e que põe em causa a 

paz neste continente. 

Como vê a futura situação do Podemos em Espanha?

Acho que o Podemos está a descer nas sondagens. Mas 

estamos numa situação em que a UE pode ficar ingoverná-

vel. Neste mundo global, só podemos triunfar se tivermos 

unidos. A UE é o melhor sítio do mundo para viver. As pes-

soas, às vezes, vão no ‘canto da sereia’ e acreditam que é 

possível dar aquilo que não se tem.  

There is a very erroneous, and therefore unjust, percep-

tion about the working costs of the EU and its institutions. 

In actual fact only 6% of the EU’s entire budget goes to-

wards administrative costs, with the remaining 94% going 

to investments. I admit that not all MEPs work the same 

hours. There are many who seek measures to appear in the 

media, i.e. courting controversy. Just to be seen.

Do you mean being seen but doing nothing?

Sometimes there is a move towards «I’m seen on TV, so 

I exist!» Populism is always something easy. Many people 

exist politically at the expense of populism.

What is your assessment of the situation in Greece?

I am very worried about Greece. The current Greek go-

vernment promised something that it knew it couldn’t 

deliver. Now it wants the other European taxpayers to pay 

for its promises. It would be important for Greece to keep 

the Euro. But, in the long term, my greatest concern is 

Russia. It has an arrogant stance, invaded and is harming  

Ukraine, is tempted to expand its territory and this may 

prove a serious problem, putting peace on this continent 

at stake.

How do you see the future situation of Podemos in 

Spain?

I think that Podemos is falling in popularity. But we are in 

a situation in which the EU might become ungovernable. In 

this global world, we can only triumph if we remain united. 

The EU is the best place in the world to live. People some-

times listen to the siren calls and believe that you can give 

something that you do not possess.
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Uma relação duradoura
A lasting relationship
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EMBAIXADA 
BRITÂNICA

De Londres a Luanda, o aniversário da Rainha Isabel II 

foi celebrado por todo o mundo, pelo que a Embaixada do 

Reino Unido em Angola não quis ser excepção. A come-

moração da data ficou marcada com a celebração de um 

evento que contou com a presença de inúmeros parceiros 

comerciais, em Angola, num convívio de carácter infor-

mal, que teve como propósito estreitar laços e celebrar as  

From London to Luanda, the birthday of Her Majesty 

Queen Elizabeth II was celebrated all around the globe, 

and the British Embassy in Angola was no exception to 

the rule. The date was commemorated with the celebra-

tion of an event attended by many business partners, in 

Angola, at an informal gathering, the aim of which was 

to strengthen ties and celebrate the healthy relations  

A União Comercial aproveitou 
para apresentar o novo modelo 

Discovery Sport. \\ União 
Comercial used the occasion  
to present the new Discovery  

Sport model.

relações salutares entre os dois países. Os presentes tive-

ram a oportunidade de ouvir algumas palavras do embai-

xador John Dennis. Na rápida intervenção, o embaixador 

fez um célere ponto de situação sobre as relações entre 

Angola e o Reino Unido, relembrando o potencial estratégi-

co inerente às relações entre os dois países e frisando que 

«o Reino Unido tem muito a oferecer, uma vez que Angola 

está a intensificar esforços 

impressionantes no sentido 

de diversificar a sua econo-

mia para além do petróleo». 

Para o embaixador britâ-

nico, a cooperação entre os 

dois países tem ainda es-

paço para ser fomentada, já 

que o Reino Unido «possui 

uma experiência única a 

oferecer sobre o funcionamento de uma economia aberta, 

algo que vai ser de interesse real para Angola, que preten-

de aumentar a sua competitividade e a força económica». 

«Tempos de desafio são também tempos de oportunida-

des», frisou ainda o embaixador. 

O evento foi também ocasião ideal para a apresentação 

de algumas novidades, como foi o caso da União Comercial 

between the two countries. Guests had the opportunity to 

hear some words from Ambassador John Dennis. During 

his short speech, Ambassador Dennis made a quick re-

view of relations between Angola and the UK, highlighting 

the strategic potential inherent to relations between the 

two countries and stressing that «the UK has a great deal 

to offer, given that Angola is stepping up determined ef-

forts towards diversifying its 

economy in addition to oil». 

For the British Ambassador, 

the scope for partnership 

between the two countries is 

increasing day by day, as the 

UK «has unique experience 

to offer about operating an 

open economy, something 

that will be of real interest to 

Angola, which intends to increase its competitiveness and 

economic strength». «Times of challenge are also times of 

opportunity», the Ambassador also stressed.

The event also proved the ideal launch pad for some new 

products, with União Comercial de Automóveis de Angola, 

official dealer of premium brands Jaguar and Land Rover, 

using the occasion to present the Land Rover Discovery 
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de Automóveis de Angola, representante oficial das marcas 

premium Jaguar e Land Rover, que aproveitou para apresen-

tar o novo modelo Discovery Sport. Com o design e perfor-

mance caracteristico da marca, a Jaguar apresentou ainda 

os modelos XF, XJ, e F- Type. A agilidade e a durabilidade do 

icónico ‘defender’ também marcou presença no evento.  Na 

opinião de António Almeida, o administrador, a empresa 

não poderia deixar de estar presente no evento, dado que 

representa «as marcas premium fabricadas no Reino Unido 

e, por inerência, a ligação entre a União Comercial e a Em-

baixada do Reino Unido é constante», explicou. 

Sport model. The robust Land Rover Defender also made 

an appearance, captivating guests with its extreme dura-

bility and agility. For its part Jaguar presented its XF, XJ and 

F-Type models, with guests marvelling at their design and 

performance. In the opinion of managing director António 

Almeida, the company couldn’t miss out on attending this 

event, given that it represents «premium brands made in 

the UK and, hence, the ties between União Comercial and 

the British Embassy remain a constant», he explained.



EPIC SANA LUANDA 
Muito mais do que um hotel

Much more than a hotel
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Com um serviço de excelência inigualável, o EPIC SANA 

Luanda Hotel é um dos espaços mais cosmopolitas e ver-

sáteis da capital angolana. Adaptável às mais sofisticadas 

necessidades, a unidade hoteleira é reconhecida interna-

cionalmente pela sua hospitalidade e elegância. Num am-

biente único e requintado, o EPIC SANA beneficia de espa-

ços ricamente decorados e preparados para receber todo o 

tipo de eventos, seja de cariz social ou de negócios. 

A pensar nas conferên-

cias, workshops, reuniões, 

lançamentos de marcas, 

iniciativas de team buil-

ding ou apresentações de 

produtos, o EPIC SANA tem 

à disposição um Centro de 

Congressos, equipado com 

nove salas de reunião divi-

didas entre dois pisos e com 

capacidade de albergar até 750 pessoas. Este espaço inclui 

ainda uma área de exposição e a possibilidade de ser uti-

lizado como palco de grandes eventos sociais, como con-

certos ou espectáculos de dança. 

As especialidades gastronómicas merecem também 

atenção por parte do hotel. O restaurante Terrakota, aberto 

diariamente ao público para pequenos-almoços e almo-

ços, permite saborear as iguarias autênticas de África e 

With unrivalled service excellence, the EPIC SANA  

Luanda Hotel is one of the most cosmopolitan and versa-

tile venues in the Angolan capital. Adaptable to the most 

sophisticated of requirements, the hotel is internationally 

renowned for its hospitality and elegance. In a unique and 

exquisite environment, the EPIC SANA boasts sumptu-

ously decorated spaces, prepared to accommodate all 

manner of events, whether social or business.

With conferences, work-

shops, meetings, brand 

launches, team building 

initiatives and product pres-

entations in mind, the EPIC 

SANA has its own Congress 

Centre, equipped with nine 

meeting rooms split over 

two floors and with room 

to accommodate 750 peo-

ple. This space also includes an exhibition space and the 

possibility to be used to stage major social events, such as 

concerts and dance shows.

Culinary specialities are also worthy of hotel’s expert at-

tention. Terrakota restaurant, open daily to the public for 

breakfast and lunch, serves up authentic flavours of Africa 

and of the world, with Italian, Brazilian and Portuguese 

dishes. Vitruvio, which offers Italian cuisine and a wine 

 O EPIC SANA beneficia de espaços 
ricamente decorados e preparados 

para receber todo o tipo de eventos. 
\\ The EPIC SANA benefits from 
sumptuously decorated spaces, 

prepared to hold any kind of event.
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do mundo, com pratos italianos, brasileiros ou portugue-

ses. O Vitruvio, que apresenta uma cozinha italiana e uma 

garrafeira composta por vinhos e champanhes, é também 

um dos restaurantes que compõe as valências do hotel. O 

restaurante Origami e Terrace são uma opção para quem 

quer desfrutar de um ambiente intimista, com a natureza 

como decoração. A céu aberto, com piscina e vista sobre a 

Baía de Luanda, estes locais são perfeitos para aproveitar 

uma refeição ao pôr-do-sol. E, depois do sol cair, é a vez do 

Switch Supper Club cativar a 

atenção da vida nocturna da 

cidade. Com DJ’s e artistas 

residentes ou convidados, 

este espaço pode também 

ser utilizado para realização 

de eventos sociais como 

festas corporativas e jan-

tares de negócios. Através 

da cozinha de fusão e da atmosfera iluminada pelas cores 

quentes e os materiais naturais, o Switch Supper Club pro-

mete compor as memórias dos visitantes com experiên-

cias únicas e personalizadas. 

Mas se procura por um lugar ainda mais mágico, expe-

rimente o Kimera, seleccionado para os eventos mais es-

peciais, bem no topo do EPIC SANA Luanda Hotel e com 

Luanda a seus pés. Para relaxar de todas as emoções, acei-

te a sugestão do Sayanna, um espaço com serviços de spa, 

fitness e hair style.

cellar packed with wines and champagnes, is another 

restaurant highlight of the hotel. The Origami and Terrace 

restaurants provide an excellent option for anyone looking 

for a cosy setting, with nature as decoration. Open to the 

elements, with a swimming pool and views over the Bay 

of Luanda, these venues are perfect for enjoying a meal as 

the sun sets. And, once the sun has disappeared, it’s the 

turn of the Switch Supper Club to be the focus of the city’s 

nightlife. With DJs and resident or guest artists, this venue 

can also be used for holding 

social events, such as cor-

porate functions and busi-

ness dinners. Using fusion 

cuisine and the atmosphere 

lit by warm colours and nat-

ural materials, the Switch 

Supper Club promises to 

leave visitors with unique 

and personalised memories.

But if you’re looking for an even more magical space, try 

out Kimera, selected for more special events, right at the 

top of the EPIC SANA Luanda Hotel and with Luanda at its 

feet. To relax after all these emotions, take up the sugges-

tion of the Sayanna, a space with spa, fitness and hair styl-

ing services.

Os restaurantes permitem saborear 
as iguarias autênticas de África e 

do mundo. \\ The restaurants bring 
you the taste of authentic flavours 

from Africa and the world. 



Misticismo Marroquino \\ Moroccan Mystique

ECONOMY  BUSINESS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MIGUEL COSTA

RABAT
Na sugestão premium Muata desta edição, deslocamo-

-nos à requintada e discreta capital marroquina. Classi-

ficada como Património Mundial da UNESCO em 2012 e 

premiada como segundo melhor destino do Top Travel 

Destinations 2013, esta cidade histórica cruza a tradição 

árabe e muçulmana com o modernismo ocidental. Elegan-

te e calma, Rabat localiza-se na costa atlântica, a noroeste 

de Marrocos, e alia a ‘cidade nova’ – construída num estilo 

arquitectónico art déco – com zonas mais antigas que re-

montam ao século XII. Considerada um dos maiores e mais 

ambiciosos projectos em África no século XX, Rabat é um 

centro de misticismo, cultura e gastronomia extraordinária. 

Comecemos esta aventura bem cedo, por volta das 7 ho-

ras, assistindo ao içar da bandeira em frente ao mausoléu 

Mohammed V, um edifício que coloca em evidência a tra-

dicional arte marroquina. Depois, conheçamos a necrópole 

This issue’s premium Muata suggestion takes us to the 

sophisticated and discreet capital of Morocco. Classified 

by UNESCO as a World Heritage Site in 2012 and named the 

second best destination in the 2013 edition of Top Travel 

Destinations, this historic city intertwines Arabic and 

Muslim traditions with western modernism. Elegant and 

calm, Rabat lies on the Atlantic coast, in Morocco’s north-

east, blending the ‘new city’ – built in an Art Deco archi-

tectural style – with older neighbourhoods that date back 

to the 12th century. Considered one of the largest and most 

ambitious projects in Africa in the 20th century, Rabat is a 

centre of mysticism, culture and extraordinary cuisine.

This adventure starts nice and early, at around 7 o’clock, 

watching on as the flag is raised in front of the mausole-

um of Mohammed V, a building that highlights Moroccan 

traditional art. Then we take a look at the necropolis of 

de Chellah, construída nas ruínas da antiga cidade roma-

na de Sala Colonia e que proporciona uma vista incrível 

sobre o vale de Bou Regreg. Perca-se pela medina de Ra-

bat e dentro das muralhas encante-se com o bairro judeu  

Mellah. Não se esqueça de regatear, bem ao gosto marro-

quino, quando encontrar os mercados das especiarias ou 

os souqs tradicionais. Deslumbre-se com a Torre Hassan, 

de 44 metros, a almejada maior mesquita do Mundo, man-

dada construir pelo sultão Yacoub El Mansour, mas que 

ficou inacabada quando ele morreu, em 1199. Pelas ruelas 

floridas que emanam o perfume dos jardins andaluzes, sa-

boreie o tajine ou o tão famoso cuscuz marroquino. Não se 

vai arrepender!

Chellah, built on the ruins of the ancient Roman city of 

Sala Colonia and which boasts a stunning view of the Bou 

Regreg valley. Lose yourself in Rabat’s medina and marvel 

within the walls of the Mellah Jewish quarter. Don’t forget 

to haggle, in true Moroccan style, as you wander the spice 

markets and traditional souks. Be amazed by the 44-me-

tre Hassan Tower minaret, intended to be the largest in the 

world, along with the mosque it was supposed to decorate, 

when commissioned by Sultan Yacub al-Mansour, but 

which was left unfinished on his death, in 1199. Down flow-

er-decked alleyways, exuding the perfume of Andalusian 

gardens, sample a delicious tajine or the famed Moroccan 

couscous. You won’t regret it!  

SUGESTÃO PREMIUM contactos: +244 222 444 666 | muata@bpc.ao
ASSUMA O SEU LUGAR
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&BEYOND 
BENGUERRA 

ISLAND
O esplendor da tranquilidade 
The splendour of tranquillity 
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INSPIRING PLACES



O cenário é uma ilha paradisíaca, circundada por um in-

findável oceano de águas cristalinas de cor azul-turquesa. 

Imagine, agora, uma ilha cujas fronteiras terrestres termi-

nam em extensas praias de areia branca, que se prolon-

gam em todo o seu redor, num ambiente calmo, apenas 

perturbado pelo ritmo dos sons emitidos por alguns dos 

animais que a habitam. Imagine, se for capaz de ir mais 

além, uma pequena ilha com uma diversidade natural ím-

par, intimamente próxima de 

zonas de recifes de coral vir-

gens e altamente protegidos. 

É da ilha de Benguerra que 

aqui se fala, uma das péro-

las moçambicanas no Índico, 

onde se situa o renovado 

hotel &Beyond Benguerra 

Island. Intimista e luxuoso, 

com um design pensado de 

forma a reflectir a tradição 

portuguesa e moçambicana 

da ilha, o &Beyond Benguerra 

Island foca-se em garantir 

uma experiência inesquecível repleta de conforto e onde o 

bem-estar é palavra de ordem. 

Alvo de um extenso programa de remodelação (reabriu 

no passado mês de Junho), o renovadíssimo &Beyond Ben-

guerra Island proporciona momentos de puro deleite, sen-

do ideal para quem procura usufruir de uma lua-de-mel, 

The setting is an idyllic island, surrounded by an endless 

ocean of crystal-clear, turquoise-coloured waters. Now 

imagine an island the land boundaries of which end in vast 

beaches of white sand, stretching all around it, in a calm 

environment, disturbed by nothing more than the rhythm 

of sounds made by some of the animals living there. Imag-

ine, if you’re able to go one step further, a small island with 

unmatched natural diversity, very close to areas of highly 

protected virgin coral reefs. 

We’re talking about the is-

land of Benguerra here, one 

of Mozambique’s pearls in 

the Indian Ocean, on which 

stands the refurbished ho-

tel &Beyond Benguerra Is-

land. Cosy and luxurious, 

designed to reflect the Por-

tuguese and Mozambican 

tradition of the island, the 

&Beyond Benguerra Island is 

focused on ensuring an un-

forgettable experience rich 

in comfort and where wellness is the name of the game. 

Subject to extensive refurbishment works (it reopened 

last June), the totally renovated &Beyond Benguerra 

Island provides moments of pure delight, making it per-

fect for anyone looking to enjoy a honeymoon, a week of 

pure idleness or, simply, inspiration for a new project. On 

O &Beyond Benguerra Island é o 
local ideal para usufruir de uma 

lua-de-mel, uma semana de puro 
ócio ou inspiração para um novo 

projecto. \\ The &Beyond Benguerra 
Island is the perfect place to enjoy a 

honeymoon, a week of pure idleness 
or inspiration for a new project.

90 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 91 



uma semana de puro ócio ou, simplesmente, inspiração 

para um novo projecto. Na ilha de Benguerra, a segunda 

maior ilha do arquipélago de Bazaruto, o resort concentra 

em si aquilo que Moçambique tem de melhor para ofere-

cer. Durante a estadia nesta luxuosa estância, poder-se-á 

desfrutar de uma vasta diversidade natural e ambiental, 

num ambiente único e deslumbrante. Em Benguerra, cuja 

linha costeira se prolonga ao longo de cerca de 12 quilóme-

tros, os dias solarengos e, especialmente, as noites estre-

ladas conduzem ao clímax de uma experiência irrepetível.

É este o mote que conceptualiza o ambiente que rodeia 

o resort &Beyond Benguerra Island, que se impõe como 

um dos mais apetecíveis destinos moçambicanos do 

momento. Instalado no coração da orla costeira da ilha, a 

the island of Benguerra, the second largest island in the 

Bazaruto archipelago, the resort highlights the very best 

of what Mozambique has to offer. During your stay in this 

luxury resort, you’ll be able to enjoy great natural and en-

vironmental diversity in a unique and stunning setting. In 

Benguerra, the coastline of which stretches along some 12 

kilometres, days of sun and, in particular, star-filled nights, 

lead to the climax of an unrepeatable experience.

This is the motto that conceptualises the environment 

surrounding the &Beyond Benguerra Island resort, which 

stands out as one of the most alluring Mozambican des-

tinations of the moment. Stood in the heart of the island’s 

coastline, the surrounding landscape is that of a protected 

Em Benguerra existe uma rara 
população de dugongos, um 

mamífero marítimo que dificilmente 
poderá ser visto noutro local em 
estado selvagem. \\ Benguerra 
is home to a rare population of 

dugongs, a sea mammal difficult to 
see elsewhere in the wild.

paisagem em redor é a de uma zona marítima protegida, 

repleta de praias virgens e recifes de coral intocados, que 

são o abrigo perfeito para uma vasta diversidade de fauna 

marítima. Seja para nadar, praticar mergulho ou relaxar ao 

sol, esta zona permite um extenso leque de actividades que, 

associadas ao apaixonante e infindável horizonte, não vão 

deixar ninguém indiferente. 

É aqui, neste ambiente pro-

tegido, que se abrem portas 

para um novo mundo suba-

quático, um mundo de mara-

vilhas recheado de uma rica 

variedade de espécies tropi-

cais, que inclui como especial 

atracção uma rara população 

de dugongos, um mamífero 

marítimo que dificilmente 

poderá ser visto noutro local 

da costa africana.

Mas não é só no universo aquático que reside a magia 

deste mundo perdido. Benguerra é também o lar de mais 

de 140 espécies de aves que são responsáveis pelo chilrear 

que melodia a envolvente da ilha, cujo som se mistura com 

os dos pescadores locais que todas as manhãs embarcam 

marine area, studded with virgin beaches and untouched 

coral reefs, which provide the perfect haven for a vast di-

versity of sea animals. Whether swimming, diving or re-

laxing in the sun, this area offers a large range of activities, 

which, when combined with the amazingly endless hori-

zon, will leave no one unmoved. It is here, in this protected 

environment, that the doors 

open onto a new underwa-

ter world, a world of wonders 

packed with a rich variety of 

tropical species, which in-

cludes, as a special attrac-

tion, a rare population of du-

gongs, a sea mammal that is 

very hard to see anywhere 

else on the African coast.  

But the magic of this lost 

world resides in more than 

just its aquatic universe. 

Benguerra is also home to more than 140 bird species, 

which are responsible for the chirping that produces the 

island’s melody, their sounds blending with those of local 

fishermen setting sail every morning in their traditional 
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nos tradicionais dhows. Com actividades para adultos e 

crianças, a ilha de Benguerra é, por excelência, um desti-

no para famílias, sendo possível conviver lado a lado com 

elefantes, leões (inclui um raro leão branco), hienas, leo-

pardos, búfalos, rinocerontes, hipopótamos, bem com o 

incontornável dugongo. 

Com diferentes opções de alojamento, o &Beyond Ben-

guerra Island abre portas a diferentes experiências, onde o 

conforto, o luxo e a exclusividade são uma realidade trans-

versal: camas king-size, acessos directos à praia, chuvei-

ros internos e externos, piscinas e jacuzzis privados insta-

lados em plataformas de madeira, podendo-se desfrutar 

dhows. With activities for adults and children, the Ben-

guerra Island excels as a family destination, where you 

can live side by side with elephants, lions (including a rare 

white lion), hyenas, leopards, buffalos, rhinoceroses, hip-

popotamuses, in addition to the inescapable dugong. 

With a choice of accommodation options, the &Beyond 

Benguerra Island provides a range of experiences, in which 

comfort, luxury and exclusiveness are a constant real-

ity: king size beds, direct access to the beach, indoor and 

outdoor showers, private pools and hot tubs installed on 

wooden platforms, and also the services of a private chef, 

ainda dos serviços personalizados de um chef, incumbido 

de preparar todas as refeições durante a estadia, dando a 

provar algumas das maiores especialidades locais, ba-

seadas em peixe fresco, temperado com os sabores mo-

çambicanos. Luminosas e arejadas, tanto as «cabanas» 

como as «casinhas» combinam um design tropical com 

um toque distinto africano, cujas portas e janelas, de gran-

des dimensões, permitem que a paisagem oceânica seja 

uma constante em qualquer momento. As dunas da praia 

envolvente convidam a um passeio a cavalo ao longo de 

toda a extensão do areal que circunda a ilha, oportunidade 

perfeita para usufruir das cores alaranjadas do pôr-do-sol 

de Benguerra.

charged with making all your meals during your stay, al-

lowing you to sample some of the finest local specialities 

featuring fresh fish seasoned with Mozambican flavours. 

Bright and airy, both the cabanas («huts») and the casin-

has («little houses») combine tropical design with a dis-

tinct African touch, while their doors and large windows 

enable the seascape to be a constant at any moment. 

The surrounding beach dunes are conducive to a horse-

back tour around the island’s entire coastline, providing 

the perfect opportunity to soak up the fiery hues of the 

Benguerra sunset. 
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BANYAN TREE 
SEYCHELLES

Paraíso sensitivo \\ Paradise for the senses

HEALTH  WELLNESS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  BANYAN TREE HOTELS & RESORTS PTE. LTD.

Perdidas no Índico, a meio caminho entre a costa africa-

na e o sul asiático, as Seychelles são um destino que rapi-

damente conduz o imaginário para as praias de areia bran-

ca e água cristalina típicas de uma ilha tropical. É exacta-

mente neste ambiente paradisíaco, ao largo da costa da 

região de Mahé, que se encontra o Banyan Tree Seychelles, 

um luxuoso espaço de bem-estar, onde uma paz reinante 

cruza a beleza natural da ilha. Estes elementos, uma vez 

combinados, fazem emergir uma atmosfera que parece 

ter sido pensada ao pormenor no sentido de proporcionar 

uma estadia revigorante, quase imperturbável. O hotel, fa-

moso pelos serviços de spa, funde-se com a vegetação que 

cresce pela encosta vertiginosa sobre a praia, local perfeito 

para usufruir de uma massagem ou de um tratamento ca-

paz de rejuvenescer o corpo e a alma. 

Alvo de um processo de renovação em 2013, o Banyan 

Tree Seychelles estende-se pela encosta da ilha, cuja ve-

getação quase engole as 60 villas espalhadas ao longo 

de 116 hectares. É aqui, de villa em villa, que este resort se 

prolonga por entre o ímpeto de um conceito que se concre-

tiza neste espaço idílico, cuja envolvência tropical absorve 

Lost in the Indian Ocean, half way between the African 

coast and southern Asia, the Seychelles are a destination 

that immediately brings to mind white sandy beaches 

and the typical crystal-clear waters of a tropical island. It 

is exactly in this idyllic setting, off the coast of the region 

of Mahé, that we find the Banyan Tree Seychelles, a luxury 

wellness space, where the prevailing peace merges with 

the beauty of the island. These elements, once combined, 

bring about an atmosphere that seems as if has been de-

signed in detail so as to provide an invigorating, almost 

undisturbed stay. The hotel, famous for its spa services, 

blends into the vegetation growing along the steep slope 

above the beach, the perfect place to enjoy a massage or a 

treatment able to rejuvenate body and soul.

Undergoing renovation work in 2013, the Banyan Tree 

Seychelles stretches over the island’s hillside, the vegeta-

tion of which almost swallows the 60 villas spread over the 

116 hectares. It is here, from villa to villa, that this resort is 

extended through the momentum of a concept that comes 

to life in this idyllic space, the tropical surroundings of 

which absorbs the individual residences. As the climax of 
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as habitações individuais. No clímax desta experiência, o 

spa oferece uma variedade de tratamentos que, conjuga-

dos com os elementos naturais que o envolvem, elevam 

a experiência a um nível quase transcendente. Com oito 

espaços dedicados exclusivamente ao spa, o clube ofere-

ce uma imensa lista de terapias, bem como uma variedade 

quase única de massagens ao estilo asiático, aplicadas por 

mãos altamente treinadas e talentosas. Ali, é difícil resistir 

this experience, the spa offers a variety of treatments that, 

combined with the natural elements surrounding them, 

lift the experience to an almost transcendental level. With 

eight spaces dedicated exclusively to the spa, the club of-

fers a huge list of therapies, in addition to an almost unique 

array of Asian style massages, given by highly trained and 

talented hands. It is hard to resist enjoying a large choice 

of facial and body treatments, such as massages with 

ao desfrutar de um extenso leque de tratamentos faciais e 

corporais, tais como massagens com óleos de sésamo, que 

não deixarão indiferente a actividade sensitiva. Tudo isto 

num local onde a privacidade é um elemento central e onde 

um misto de modernismo convive lado a lado com os deta-

lhes da decoração colonial do passado, combinando o me-

lhor que a arquitectura das Seychelles tem para oferecer.

sesame oils, which will leave the senses begging for more. 

All this in a place in which privacy is a central element and 

where a blend of modernism rubs shoulders with the de-

tails of the colonial décor of the past, combined with the 

best that Seychelles architecture has to offer.
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A nutrição da Bíblia à modernidade
Nutrition from the Bible to modern times

PUB

HEALTH  WELLNESS

Nessa viagem que se pode fazer pela história do Homem 

ligada à história da alimentação, reparamos que na própria 

Bíblia, no Livro de Daniel, há relatos de experiências nutri-

cionais. Daniel encontrava-se entre os homens capturados 

pelo rei da Babilónia, quando os babilónios tomaram Israel 

de assalto. Daniel devia servir na corte do rei e ser alimen-

tado com as requintadas comidas e com o vinho da mesa 

real. Porém, Daniel recusou e preferiu fazer as suas pró-

prias escolhas alimentares, que incluíam vegetais e água. 

O mordomo real receava pela sua vida ao recusar os bene-

fícios da mesa do rei, mas concordou em fazer a experiên-

cia. Daniel e os seus amigos seguiram a sua dieta de ve-

getais durante 10 dias e foram, depois, comparados com os 

homens do rei. Como pareciam estar mais aptos e saudá-

veis do que a guarnição real, foi-lhes permitido continuar a 

seguir a alimentação que tinham escolhido.

Os erros alimentares são, também, uma história antiga. 

Tal como as crenças em relação aos alimentos e aos nu-

trientes. Por exemplo, na Grécia Antiga temos Hipócrates, 

que ficou conhecido como o pai da Medicina, a conjectu-

rar que, como as pessoas eram iguais independentemente 

daquilo que comessem, quer tivessem uma dieta própria 

do litoral ou do interior, deveria existir um nutriente único 

que fizesse parte de todos os tipos de alimentos. Esta teoria 

do nutriente único persistiu durante muito tempo, quase 

até à era moderna.

On this journey that can be made through the history of 

mankind, and with respect to the history of food, even in 

the Bible, in the Book of Daniel, you can find accounts of 

nutritional experiences. Daniel was among men captured 

by the king of Babylon, when the Babylonians stormed Is-

rael. Daniel had to serve in the king’s court and to feed on 

the fine food and wine of the royal table. But Daniel refused 

and preferred to make his own dietary choices, preferring 

a diet of vegetables, pulses and water. The chief steward 

feared for his life in refusing the benefits of king’s table, but 

agreed to the trial. Daniel and his friends followed their diet 

of legumes for 10 days, after which they were compared 

with the king’s men. As they appeared healthier and better 

nourished than those eating the royal food, they were al-

lowed to continue the diet they had chosen.

Mistakes in eating are also an ancient history. Just as a 

beliefs with relation to food and nutrients. For example, in 

Ancient Greece, Hippocrates, known as the father of medi-

cine, theorised that as people were the same, independent 

of what they ate, whether they survived on a diet typical of 

the coast or of inland areas, there must be a single nutri-

ent present in all kinds of food. This theory of one nutrient 

continued for a long time, almost until the modern era. 
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Foi só nos finais de 1700 que surgiu aquele que viria a ser 

o Pai da Nutrição, devido ao seu trabalho brilhante na área 

da química. Chamava-se Lavoisier e era um jovem e bri-

lhante cientista francês. Muito resumidamente, Lavoisier 

concebeu um calorímetro que media o calor produzido 

pelo corpo devido ao trabalho e ao consumo de diversas 

quantidades e tipos de alimentos. Uma das frases famosas 

de Lavoisier refere que «a vida é um processo químico».

Meio século depois de Lavoisier ainda o homem era cas-

tigado pelo escorbuto, uma doença provocada por uma 

grave deficiência de vitamina C e que atingia os marinhei-

ros, obrigados a passar longos períodos no mar sem man-

timentos frescos a bordo e com uma dieta à base de pão 

e carnes secas. Em 1753 o Dr. James Lind, Médico da Frota 

inglesa, publicou o seu Tratado sobre o Escorbuto, reco-

nhecendo os efeitos curativos da fruta fresca sobre esta 

doença. A sua descoberta, diz-se, assenta no facto de ter 

aliviado o escorbuto das tripulações ao prescrever sumo 

de limão. Porém, só 40 anos mais tarde é que o Almiranta-

do inglês colocaria limões a bordo dos navios.

Muitas histórias há para contar sobre a História da ali-

mentação humana, até aos nossos dias. Não se pense que 

o incremento da civilização trouxe apenas benefícios à 

área da nutrição, pois não podemos esquecer que a indus-

trialização também chegou aos alimentos, que são culti-

vados em massa, com a depleção inevitável dos solos e a 

utilização de fertilizantes químicos, com o surgimento de 

It was only in the late 1700s that the so-called father of 

nutrition appeared, thanks to his brilliant work in the field of 

chemistry. His name was Lavoisier and he was a young and 

gifted French chemist. In a nutshell, Lavoisier designed the 

calorimeter, which measured heat produced by the body 

from work and the consumption of different amounts and 

types of foods. One of the most famous phrases uttered by 

Lavoisier was: «Life is a chemical process».

Half a century after Lavoisier, man was still suffering the 

trials of scurvy, an illness caused by a serious deficiency 

of vitamin C and which was prevalent in sailors forced to 

spend long periods of time at sea without fresh food sup-

plies and living off a diet of bread and dried meat. In 1753 Dr. 

James Lind, a physician in the British navy, published his 

Treatise on Scurvy, recognising the healing properties of 

fresh fruit on this illness. His discovery, it is said, is based on 

having eased scurvy in ship’s crews by prescribing them 

lemon juice. But, it was only 40 years later that the British 

admiralty started putting lemons in ships.

There are many stories to be told about the history of hu-

man food, right up to today. It cannot be said that increased 

civilisation has brought nothing but benefits to the field of 

nutrition. We cannot ignore the effect industrialisation has 

had on food, grown in mass, with the inevitable depletion 

of soils and the use of chemical fertilisers. Nor can we ig-

nore the arrival of processed foods, treated with colorants 

and preservatives, or the permanent use of pesticides, and  

comidas processadas e tratadas com corantes e conser-

vantes, com a utilização permanente de pesticidas, com 

maturações relâmpago, que não permitem que os vegetais 

atinjam todo o seu potencial nutritivo, com a carne e os 

lacticínios transformados em verdadeiras indústrias, en-

fim, com o afastamento do homem de dietas tradicionais, 

muito mais salutares, equilibradas e nutritivas.

É importante repetir, sempre que possível, que a alimen-

tação é a base da vida do homem e de todos os seres vivos. 

Todos nós, animais racionais e irracionais, de todas as es-

pécies, somos realmente aquilo que comemos. E a forma 

como nos alimentamos determina a qualidade de saúde 

que temos e teremos no futuro, bem como a nossa quali-

dade de vida e a longevidade que iremos alcançar.

Voltando um pouco ao início, para fechar a nossa breve 

e resumida viagem recordando aquilo que o ser humano é, 

devemos compreender que somos omnívoros, e não carní-

voros. Significa que a base da nossa alimentação não deve 

ser a carne, embora possamos consumi-la. Para vivermos 

bem, temos de ingerir vitaminas, minerais, hidratos de 

carbono e proteínas. Isso significa ingerir todo o tipo de ve-

getais, desde as bagas às raízes, tubérculos, frutas, folhas, 

grãos e sementes. E de vez em quando podemos caçar 

umas aves, comer os seus ovos e pescar uns peixes.

Somos, portanto, um equilíbrio de nutrientes que deve 

ser mantido através da diversidade e da moderação da 

nossa alimentação. Todo o nosso corpo, dos ossos ao cé-

rebro, está dependente da forma como nos alimentamos. 

Comecemos, hoje mesmo, a zelar pela nossa saúde, princi-

piando por aquilo que colocamos na nossa mesa. 

produce that ripens so quickly, stopping plants from 

achieving their full nutritional potential. Meat and dairy 

produce have been transformed into veritable industries, 

leading to mankind’s movement away from traditional di-

ets that are healthier, more balanced and nutritional.

It is important to recall, whenever possible, that food is 

the foundation of life for mankind and all living beings. 

All of us, animals, with or without the power of reason, of 

every species, are truly what we eat. And the way we feed 

ourselves determines the quality of our health now and in 

the future, in addition to our quality of life and the longevity 

of our existence. 

Going back to where I started, and to close this short and 

abbreviated journey recalling just what the human be-

ing is, we should remind ourselves that we our omnivores 

and not carnivores. This means that we shouldn’t base our 

diet on meat, although we can eat it. To live well, we need 

to take in vitamins, minerals, carbohydrates and proteins. 

This means eating all kinds of plants, from berries to root 

vegetables, fruits, leaves, grains and seeds. And from time 

to time we can hunt some birds, eat their eggs and catch 

some fish.

We are, therefore, a balance of nutrients that should be 

maintained through the diversity and moderation of our 

diet. Our entire body, from the bones to the brain, is de-

pendent on the way we eat. Let’s begin right now to put our 

health first, starting with what we put on our plate. 



XPERIENCE
Uma viagem pelo mundo sem sair de Luanda

Travel around the world without leaving Luanda
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Experiences. Everything that you can find at number 42, 

Rei Katyava street, in Luanda, can be boiled down to this 

single word. The aim has always been to provide anyone 

entering its doors the best experiences, even when the 

space was known by a different name: Casa das Baguettes. 

Now, the eatery has reinvented itself and brought along 

a new name. With recharged momentum, a new team 

and services even more focused on gourmet dining, the  

Xperience restaurant promises to take its guests on a tour 

of the globe, without even leaving Luanda.

We embark on this journey with Ricardo Brás, in charge 

of the restaurant. The start to the tour began with recalling 

the past and the reason that led the restaurant to search 

for change. «The previous name was never very appeal-

ing. People were unable to associate the name with what 

was actually inside here», Ricardo explains, adding that 

the idea behind the new title of the space is for people to 

enter in search of an experience that makes them want 

to come back. «We want to provide unique experiences. 

Experiências. Tudo o que podemos encontrar no núme-

ro 42 da rua Rei Katyava, em Luanda, pode resumir-se a 

esta única palavra. O objectivo sempre foi proporcionar a 

quem entrasse as melhores experiências, mesmo quando 

o espaço se dava a conhecer por um outro nome: Casa das 

Baguettes. Agora, a casa reinventou-se e trouxe um novo 

nome consigo. Com uma dinâmica rejuvenescida, uma 

equipa renovada e serviços ainda mais voltados para a 

tendência gourmet, o restaurante Xperience promete levar 

quem o visita numa viagem pelo mundo, mesmo sem sair 

de Luanda. 

Embarcámos com Ricardo Brás, responsável pelo res-

taurante. O início da viagem começou resgatando o passa-

do e o motivo que levou o restaurante a procurar por uma 

mudança. «O nome anterior nunca foi muito apelativo. As 

pessoas acabavam por não associar o nome àquilo que 

estava cá dentro», explica Ricardo, acrescentando que 

o novo título do espaço deseja fazer com que as pessoas 

entrem em busca de uma experiência que as faça querer 

voltar. «Queremos proporcionar experiências únicas. Co-

meçando pela esplanada convidativa e pela classe das 

mesas, passando pela loja que temos à entrada e acabando 

nas refeições que podem ser encontradas cá. Tudo isso são 

experiências», afirma. 

Com uma decoração de estilo hippie chic, minuciosa-

mente escolhida para carimbar a tendência delicatessen 

(termo inglês para indicar um espaço que serve pratos 

que dão prazer comer), o Xperience transportou a maior 

parte da essência um pouco incompreendida da Casa das 

Baguettes. Nas almofadas espalhadas pelos sofás que em-

belezam o restaurante é possível ler algumas mensagens: 

‘Rico é quem tem tempo’ ou ‘Aqui a tristeza dá pulos de ale-

gria!’ são algumas delas. De acordo com Ricardo, as frases 

indicam a quem pisa o Xperience que não deve pensar na-

quilo que deixou lá fora. «As pessoas vêm visitar-nos ten-

tando ter aqui uma experiência, por isso não devem pensar 

nas tarefas que têm para fazer. Queremos proporcionar-

-lhes um ambiente agradável. Já me disseram várias vezes 

Starting with the inviting terrace and the stylish tables, 

and then the shop, which can be found at the entrance, 

and finally the meals that can be enjoyed here. These are 

all experiences», he says.

With a hippy chic style décor, carefully picked out to pro-

duce a ‘deli’ feel, Xperience has transported much of the 

misunderstood essence of the Casa das Baguettes. The 

cushions scattered across the sofas embellishing the res-

taurant feature some messages: ‘Rich are those who have 

time or Here sadness makes you jump for joy!’ are just 

some. According to Ricardo, the words tell anyone visiting 

Xperience that they should leave thoughts of the outside 

world at the door. «People come and visit us to try and 

have an experience here, so they shouldn’t think about the 

chores they have yet to do. We want to provide them with a 

pleasant environment. I have often been told that after en-

tering they have the sensation that they have left Luanda 

behind. But they are actually still here. They like this being 

and not being. That’s nice», says Ricardo.
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que depois de entrar parece que abandonam Luanda. 

Mas na verdade continuam cá. Gostam desse estar e não 

estar. Isso é simpático», diz Ricardo. 

Aberto de terça a sexta, das 12h à meia-noite, e ao sá-

bado das 17h até à mesma hora de fecho, o restauran-

te apresenta um menu executivo para os almoços, com 

cinco pratos à escolha: dois pratos do dia, duas saladas e 

um prato de bife à Xperience. As sopas e as sobremesas 

não faltam. Ao jantar, o conceito gourmet apodera-se das 

ementas. Aos domingos, o espaço encontra-se agora tam-

bém em serviço, com opções de brunch, por exemplo, das 

Open from Tuesday to Friday, from midday to midnight, 

and on Saturday from 5pm to midnight, the restaurant of-

fers an executive lunch menu, with five dishes to choose 

from: two dishes of the day, two salads and an Xperience 

style steak dish. There is no shortage of soups and des-

serts. At dinner time, the gourmet concept takes over the 

menus. On Sunday, the space is now also open, with brunch 

options, for example, available from 9:30am to 6pm. «The 

idea is that anyone coming here doesn’t necessarily have 

to come to dine. The can have a snack, drink a tea – from 

9h30 até às 18h. «A ideia é que quem entre aqui não tenha 

necessariamente de vir jantar. Pode vir lanchar, tomar um 

chá – entre as 24 variedades existentes na nossa loja – e 

estar à conversa na nossa esplanada. Não queremos que 

as pessoas apenas entrem, comam e vão embora», revela 

Ricardo. Tentando criar alguns novos hábitos, o Xperience 

dinamizou ainda um novo conceito: o Gin Clubhouse, per-

feito para os encontros depois do trabalho. Mas como é de 

experiências que se faz este restaurante, as provas de vi-

nhos ou os jantares de degustação apresentam-se como 

one of the 24 varieties we have in our shop – and have a 

chat on our terrace. We don’t want people to simply come 

here, eat and then leave», Ricardo reveals. Attempting to 

create some new habits, Xperience has also kick-started 

a new concept: the Gin Clubhouse, perfect for after-work 

get-togethers. But as this restaurant is all about experi-

ences, wine tastings and tasting dinners are essential to its 

makeup. «Basically, we want people to have experiences 

here, which might be cultural, wine-related, among oth-

ers», he stresses.
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O chef do Xperience, Valdemar 
Txicomba, foi destacado como 

jovem promessa gastronómica de 
Angola. \\ The chef at Xperience, 

Valdemar Txicomba, had been 
highlighted as a rising star of 
Angola’s gastronomic scene.

algumas iniciativas essenciais. «No fundo, queremos que 

as pessoas tenham aqui experiências que podem ser cul-

turais, vinícolas, entre outras», realça o responsável. 

Com uma equipa de 12 pessoas e uma carta não mui-

to extensa mas composta de variedade, o Xperience tem 

mostrado que a mudança tem tudo para continuar a ser 

um sucesso. E, por falar em sucesso, um dos segredos 

do Xperience é o chef Valdemar Txicomba. Assinalado 

como um dos cinco chefs de cozinha angolanos em as-

censão pelo Luanda Nightlife, Valdemar Txicomba é o ho-

mem por detrás dos pratos do Xperience. De acordo com  

Ricardo Brás, o facto de o chef ser angolano tem sido mo-

tivo de espanto para os clientes do espaço. «Muitas vezes 

nós associamos bons chefs a estrangeiros e dizer que o 

prato foi cozinhado por um angolano é uma surpresa. O 

reconhecimento do chef Valdemar dá notoriedade ao es-

paço», acredita. 

Radiante pelo reconhecimento do seu trabalho, Val-

demar Txicomba encontra-se na cozinha do Xperience 

desde a reabertura. Prepa-

rando novos pratos e adap-

tando-se ao novo modo de 

trabalho que o restaurante 

lhe exige, o chef angolano 

entrou nesta nossa viagem. 

E ninguém melhor do que 

ele para explicar os sabores 

que podemos encontrar no 

Xperience. «Aqui nós temos 

uma comida variada. Italia-

na, espanhola ou até francesa. É uma mistura das vivên-

cias de diferentes países. Tentamos trazer essas experiên-

cias para o nosso restaurante e criar algo único. Conseguir 

fazer com que as pessoas viajem aqui dentro é a nossa 

intenção», explica o chef. Cozinhando «com atrevimen-

to» e nunca esquecendo de ensinar e aprender com quem 

o rodeia, Valdemar compõe o seu dia seguindo uma úni-

ca regra: «todos os dias crio novos sabores, novos molhos, 

novas conjugações de ingredientes. Nem sempre dá certo 

mas se houver gosto naquilo que se faz, todos os dias são 

de novas experiências. A comida pode ser a mesma, mas a 

maneira de a confeccionar muda em cada prato», explica. 

Com 11 anos de experiência no mundo da culinária e uma 

vontade por fazer mais e melhor, o chef promete continuar 

a divulgar a gastronomia angolana. «Quem sabe com um 

programa na televisão», diz. Um sonho em preparação? 

Ficamos à espera. 

With a team of 12 people and a menu that might not 

be extensive, but which is rich in variety, Xperience has 

proved that change has all it needs to remain a success. 

And talking about success, one of Xperience’s secrets 

is chef Valdemar Txicomba. Mentioned as one of the 

five rising Angolan chefs by Luanda Nightlife, Valdemar  

Txicomba is the man behind the food at Xperience. Ac-

cording to Ricardo Brás, the fact that the chef is Angolan 

has surprised guests to the venue. «We often associate 

good chefs with foreigners and saying that the dish was 

cooked by an Angolan is a surprise. Chef Valdemar’s rec-

ognition brings kudos to the space», he believes.

Thrilled with the recognition given to his work, Valde-

mar Txicomba has been in the Xperience kitchen since 

the reopening. Preparing new dishes and adapting them to 

the new way of working the restaurant requires of him, the 

Angolan chef now joins us on our journey. And who bet-

ter than him to explain the flavours that we can enjoy at 

Xperience? «We have a variety of food here. Italian, Span-

ish or even French. It is a 

blend of experiences from 

different countries. We try to 

bring these experiences to 

our restaurant and to create 

something unique. Our in-

tention is to take guests on a 

journey», the chef explains. 

Cooking «daringly», while 

never forgetting to teach 

and learn from the people 

around him, Valdemar organises his day according to a 

single rule: «every day I create new flavours, new sauces, 

new combinations of ingredients. It doesn’t always work 

out but if there is taste in what is created, there are new 

experiences every day. The food can be the same, but the 

way it is prepared changes with every dish», he explains. 

With 11 years of experience in culinary matters and a de-

sire to do more and do it better, the chef promises to con-

tinue promoting Angolan gastronomy. «With a TV show, 

who knows?», he says. A dream in the making? Watch 

this space!



GOURMANDISE 
CHOCOLATES 

Puro Paladar \\ Pure Flavour
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SUPREME FLAVOURS

It’s bitter. It’s sweet. It’s white or dark. It’s all over the globe. 

New flavours have arrived in Angola. Talking about choco-

late is talking about…a pure flavour! And…is there anyone 

out there able to resist such a temptation?! Maybe. Choco-

late, the villain of diets, has given more essence to the life 

of Song. A trained political scientist and with a master’s 

in human resources, her current field, she spends part of 

her time around chocolate. She makes veritable works of 

art. She plays with ingredients. She makes them special. Is 

there any product treasured as much as chocolate?! Maybe. 

But one thing is guaranteed: it is a conqueror. It has crossed 

continents, countries and cultures. Inspirational! Chocolate 

has been one of Song’s passions since 2010. She stopped 

for three years. She came back to it in February this year. 

And now she has her hands full with so many orders.

É amargo. É doce. É branco ou negro. Corre o mundo. Novos 

sabores invadiram Angola. Falar de chocolate é falar de… um 

sabor puro! E… haverá quem consiga não sucumbir à tenta-

ção?! Talvez. O chocolate, vilão das dietas, deu mais essência 

à vida de Song. Formada em Ciências Políticas e mestre em 

Recursos Humanos, actual área de trabalho, passa parte do 

seu tempo em torno do chocolate. Faz autênticas obras de 

arte. Brinca com os ingredientes. Torna-os especiais. Have-

rá outro produto tão apreciado quanto o chocolate?! Talvez. 

Mas uma coisa é garantida: é um conquistador. Transpõe 

continentes, países e culturas. Inspirador! Desde 2010, o 

chocolate é uma das paixões de Song. Parou durante três 

anos. Regressou à base em Fevereiro deste ano. Até então, 

não tem mãos a medir a tanta encomenda. 
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Foi o gosto e a paixão por chocolate que tornou a vida de 

Song mais adocicada. Há cinco anos, tinha acabado de se 

mudar para Angola, quando decide dedicar-se à confecção 

de chocolate artesanal. Viveu alguns anos na Suíça, e lá en-

cantou-se com as boutiques de chocolate que visitava. As 

suas formas, os sabores e a beleza com que transpunham 

as vitrinas encheram os olhos de Song. «Ver o chocola-

te, nem que não fosse para comer, era delicioso». (Risos), 

confessa Song, proprietária da Gourmandise Chocolates. 

E, por isso, na Páscoa de 2010, decide fazer ovos de Pás-

coa para a filha, e é aí que surge o ‘clique’. Fez a pesquisa. 

Encomendou o material. Mãos à obra. Correu bem! Assim 

nasce a Gourmandise Chocolates. «Descobri que gostava 

de fazer. Comecei a vender e foi um sucesso porque aqui, 

até hoje, não existia nada», confessa Song. 

Tenta passar para o chocolate muito mais que o sabor. As 

caixas, por exemplo, dá-lhes vida. É criativa. Forra-as com 

tecidos africanos. Todas elas com mensagens personaliza-

das. Chegava a casa, depois de um dia de trabalho, e dedi-

cava-se às encomendas, que não eram assim tão poucas. 

No final do ano em que iniciou este projecto, parou. Decide 

iniciar um mestrado. Deixa de ter tempo. Passaram-se três 

It was her taste and passion for chocolate that made 

Song’s life sweeter. Five years ago, she had just moved 

to Angola, when she decided to dedicate herself to mak-

ing artisan chocolate. She had lived for a few years in  

Switzerland, and had delighted in the chocolate bou-

tiques she visited there. Their shapes, flavours and the 

beauty that reached her through the glass displays, filled 

Song’s eyes. «Seeing the chocolate, even when it wasn’t 

to be eaten, was delicious». (she laughs), confesses Song, 

owner of Gourmandise Chocolates. And, for this reason, 

at Easter, in 2010, she decided to make some Easter eggs 

for her daughter and that’s when the bulb came on in her 

head. She did some research. She ordered the material. Set 

to work. It worked well! And so Gourmandise Chocolates 

came into being. «I discovered that I liked doing it. I started 

to sell and it proved a success, because here, until now, 

nothing like this exists», Song explains.

She tries to give the chocolate much more than flavour. 

She brings the boxes to life, for example. She is creative. 

She lines them with African fabrics. All of them feature 

personalised messages. She would get home, after a day at 

work, and take care of her orders, of which there were quite 
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anos até que Song volta à carga. «Comecei este ano fazen-

do chocolates para o dia dos namorados», revela-nos sa-

tisfeita com o resultado. E o sonho continua. 

Ideias não faltam a Song para fazer da sua marca uma 

boutique única e exclusiva. Diz ser o seu «maior sonho, 

ter uma boutique, algo pequeno, como aquelas que se vê 

na Europa». Sonha com vitrines, recheadas de chocolates, 

que exponham as suas preciosidades, o chocolate artesa-

nal. Song tenta mudar os paladares. Usa, na sua maioria, 

o chocolate preto. O mais puro possível. E é com os frutos 

secos, as nozes, as amêndoas, o coco ralado e os smarties 

que faz autênticos ‘milagres’. «Tento usar coisas que se en-

contram cá, com que as pessoas se identificam», refere. O 

sabor depende da composição aromática que se lhe dá, e 

a textura, essa, fala por si. Com ou sem recheio, um verda-

deiro bouquet de aromas. Feito à mão e em casa este cho-

colate pode adocicar mais os sabores angolanos.

Chocolate? Quem não gosta?!

a few. At the end of the year in which she started this pro-

ject, she stopped. She decided to take a master’s degree. 

She no longer had the time. Three years passed until Song 

returned to the fray. «I started this year, making chocolates 

for Saint Valentine’s», she tells us, happy with the result. 

And the dream goes on.

Song has plenty of ideas to make her brand a unique and 

exclusive boutique. She says it is her «greatest dream. To 

have a boutique, something small, like those you see in 

Europe». She dreams of glass cases, filled with chocolates, 

displaying her treasures, artisan chocolate. Song tries to 

change palates. For the most part she uses dark chocolate. 

The purest possible. And she makes genuine ‘miracles’ 

with dried fruits, walnuts, almonds, desiccated coconut 

and Smarties. «I try to use things that I can find here, that 

people identify with», she says. The flavour depends on 

the aromatic composition she gives it, and as for texture, 

it talks for itself. With or without filling, a veritable bouquet 

of aromas. Handcrafted and homemade, this chocolate can 

further sweeten Angolan flavours.

Chocolate? Who doesn’t like it?!

is the principle behind Orthomolecular Nutrition, which 

I have been practicing for 30 years, the aim of which is 

to restore an optimum ecological environment for the 

cells in the body. This is achieved through correcting any 

imbalances and deficiencies on a molecular level, using 

individual biochemistry as a base. To achieve this balance, 

you have to use natural substances that restore desired 

levels in the cells and these can be vitamins, minerals, 

amino acids, essential fatty acids, enzymes or hormones.

Let us remind ourselves that food supplements are 

intended to complement normal eating, and that they 

contain combinations of nutrients specified only for 

maintaining good health, and not as a treatment, and that 

they contain the recommended minimum daily amounts 

for keeping you healthy.

OPINIÃO \\ OPINION

Não adianta, não resulta e é contraproducente descurar a 

alimentação diária, não comer ou comer mal, e depois to-

mar todos os compridos ou cápsulas de suplementos ali-

mentares que existam no mercado. Fica mais caro e não 

resolve o problema de uma má alimentação.

Um suplemento é precisamente aquilo que o seu nome 

indica: algo que é usado para complementar outra coisa, 

neste caso a alimentação. É algo que se toma para suprir 

necessidades definidas, e nem mesmo os complexos vita-

mínicos devem ser usados por alta recreação, sem consul-

tar um médico ou um especialista em Nutrição.

Depois de feito um exame específico, por exemplo o  

Check-Up Ortomolecular da Clínica do Tempo, é possível 

perceber quais são os níveis de vitaminas, minerais, me-

tais pesados e radicais livres, entre outros, que estão pre-

sentes no organismo de determinada pessoa. Detectadas 

as carências, é possível actuar com suplementos indicados 

para a situação em questão. É o princípio da Nutrição Orto-

molecular, que pratico há já 30 anos, e que visa restaurar um 

ambiente ecológico óptimo para as células do nosso orga-

nismo. Isto é conseguido pela correcção dos desequilíbrios e 

deficiências ao nível molecular, tendo por base a bioquímica 

individual. Para conseguir este equilíbrio, há que recorrer a 

substâncias naturais que reponham os níveis desejados nas 

células e que podem ser vitaminas, minerais, aminoácidos, 

ácidos gordos essenciais, enzimas ou hormonas.

Lembremo-nos que o suplemento alimentar pretende com-

plementar a alimentação normal, contendo combinações 

de nutrientes indicadas apenas para manutenção, sem cariz 

de tratamento, correspondendo às quantidades mínimas 

diárias recomendadas para preservar a boa saúde.

Suplementos quando é preciso

It’s no good, has no effect and is counterproductive to 

neglect your daily diet, not eating or eating badly, and then 

to stuff yourself with all the supplement pills and capsules 

you can find on the market. It ends up more expensive and 

does nothing to resolve the problems of a poor diet.

A supplement is exactly what the name implies: something 

that is used to complement something else, in this case 

food. It is something that you take to supplement defined 

needs, and not even multivitamins should be taken 

without first consulting a doctor or a specialist in nutrition.

Once a specific examination is carried out, for example 

the Orthomolecular Check-Up at the Clínica do Tempo, 

the levels of vitamins, minerals, heavy metals and free 

radicals, among others, in the body can be seen in a given 

person. Once any deficiencies have been spotted, you can 

use the right supplements for the situation in hand. This 

Supplements when they’re needed 

+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

HUMBERTO BARBOSA
Especialista em Nutrição e Longevidade | Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in Nutrition and Longevity | Founder of the Clínica do Tempo



ALCIDES DIAMBA
Em busca do vinho perfeito

In search of the perfect wine
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SUPREME FLAVOURS

The perfect wine can make a meal extraordinary. For every 

dish there is an ideal wine to accompany it, and Alcides 

Diamba knows practically all of them. Every grape vari-

ety, every flavour, every aroma. Little wonder, then, that 

he is considered the best sommelier by the Angolan Gas-

tronomy Academy. Working in the restaurant industry for 

around 16 years and a specialist in wine tasting since he 

starting looking for training in various countries, Alcides 

is a dedicated professional, attentive to every detail able to 

turn the simple act of drinking wine into a memorable ex-

perience. «One of the greatest pleasures in life lies in eat-

ing a good meal and drinking a fine wine», he ensures us. 

And if he says so, there’s little room to doubt him.

O vinho perfeito pode tornar uma refeição extraordiná-

ria. Para cada prato, há um vinho ideal para acompanhar e  

Alcides Diamba conhece-os a quase todos. Todas as castas, 

todos os sabores, todos os aromas. Não é à toa que é consi-

derado o melhor escanção para a Academia Angolana de 

Gastronomia. A trabalhar no ramo da restauração há cer-

ca de 16 anos e especialista na degustação de vinhos des-

de que começou a procurar formações por vários países,  

Alcides é um profissional dedicado e atento a todos os por-

menores capazes de tornar o simples acto de beber vinho 

numa experiência memorável. «Um dos melhores prazeres 

da vida está no comer uma boa refeição e beber um bom 

vinho», assegura. E se ele diz, não há dúvida que persista.



120 \\  Villas&Golfe

After filling about a third of the glass, Alcides apprais-

es the colour. Natural light is best to analyse clarity and 

brightness. Then he swirls the wine around the glass, waits 

and brings it up to his nose to take in the aromas emanat-

ing from it. Then the time comes to taste it. He takes a con-

servative sip and allows the wine to take care of his taste 

buds. Is it sweet, sour, bitter? The ritual that Alcides has 

repeated so often he has lost count is one of the greatest 

pleasures in his life. His enthusiasm for it has never dulled, 

and he hopes never to lose his discerning palate.

His adventure through the world of wine began when a 

head waiter charged Alcides 

with the task of serving 

wine. Developing a passion 

for it, curiosity led him to 

look for more information 

on wine. He set off for Esto-

ril, in Portugal, in search of 

training; he spent time in the 

French city of Bordeaux; and 

at Stellenbosch University, 

in South Africa. He undertook work experience in various 

wineries, such as Real Companhia Velha, Esporão or the 

Caves Aliança. Today, whether Portuguese or French, there 

is nothing about wines and sparkling wines that Alcides 

doesn’t know. «First of all you need to know the grape va-

rieties and their properties. Then, what the wine brings us. 

I only know this when I taste it. I take in the aromas, I un-

derstand its influences, its flavours and the sensory com-

ponent in terms of taste. Then I tally this information with 

the food served», he explains.

Depois de encher cerca de 1/3 do copo, Alcides aprecia 

a cor. A luz natural é a melhor para analisar a limpidez e 

o brilho. De seguida, agita o copo, espera e encosta o nariz 

para sentir os aromas que emanam. Chega a altura de sa-

borear. Dá um gole não exagerado e deixa o vinho tomar 

conta dos seus sentidos gustativos. Será doce, ácido ou 

amargo? O ritual que Alcides já perdeu a conta de repetir é 

um dos maiores prazeres da sua vida. Nunca perdeu a von-

tade nem nunca quer perder o paladar apurado. 

A aventura pelo mundo dos vinhos surgiu quando um 

chefe de sala de Alcides o incumbiu da responsabilida-

de do serviço de vinhos do 

restaurante. Foi criando 

uma paixão e a curiosidade 

levou-o a procurar por mais 

informações sobre o uni-

verso vinícola. Partiu para o 

Estoril, em Portugal, à des-

coberta de formação, pas-

sou pela cidade francesa de 

Bordéus e pela Universidade 

de Stellenbosch, na África do Sul. Estagiou em diversas 

adegas, como na Real Companhia Velha, no Esporão ou 

nas Caves Aliança. Hoje, sejam portugueses ou franceses, 

não há nada sobre vinhos e espumantes que Alcides não 

saiba. «Em primeiro lugar, é preciso conhecer as castas e 

a sua natureza. Depois, aquilo que o vinho nos traz. Isso só 

sei quando provo. Sinto os aromas, percebo quais são as 

influências, os sabores e a componente organoléptica em 

termos de paladar. Depois vou associando essas informa-

ções às refeições», esclarece.

«Tal como há um chef de cozinha, 
temos de ter um chef de vinhos 

ou escanção nos restaurantes» \\ 
«Just as there is a chef de cuisine, 
we need to have a head of wine or 

sommelier in restaurants» 

Experiente, o trabalho de Alcides como escanção envol-

ve importantes etapas, desde a compra à composição da 

carta de vinhos, à organização das adegas, à conservação 

das temperaturas ideais e ao serviço dos vinhos à mesa 

do cliente, no sentido de conjugar os pratos pedidos com 

os vinhos adequados. «Há um vinho para cada prato. Ter 

uma refeição sem ter um bom vinho é como ir a uma festa 

que não tem música. O vinho acaba por ser um elemento 

importante. Só temos de ver qual é a música para a fes-

ta», explica, sorridente. Orgulhoso pelo reconhecimento 

de melhor escanção atribuído pela Academia Angolana de 

Gastronomia, Alcides Diamba destaca a falta de conheci-

mento em matéria de vinhos no país. «As pessoas bebem 

vinho por impulso, não para retirar prazer real daquilo que 

o vinho traz. Na maioria dos restaurantes ainda não há 

ninguém que trate especificamente do serviço de vinhos. 

Ou, quando há, não lhe é dado o valor merecido», reclama. 

Usando a sua experiência para ensinar outros, profissio-

nais ou consumidores, Alcides Diamba deixa um pedido: 

«Tal como há um chef de cozinha, temos de ter um chef de 

vinhos ou escanção nos restaurantes». 

An experienced sommelier, Alcides’ work involves im-

portant stages, from purchasing and compiling the wine 

list, or organising the wine cellars and ensuring ideal 

storage temperatures, to serving wines to guests, so as to 

match the requested dishes with the right wine. «There is 

a wine for every dish. Having a meal without a good wine 

is like going to a party that has no music. Wine is basi-

cally an important element. You just need to pick out the 

music for the party», he explains, smiling. Proud of being 

recognised by the Angolan Gastronomy Academy as the 

best sommelier, Alcides Diamba stresses the lack of wine 

knowledge in the country. «People drink wine on impulse, 

not to take real pleasure in what the wine brings them. In 

most restaurants there is still no one dealing specifically 

with serving wines. Or, if there is, they are not given the 

value they deserve», he claims. Using his experience to 

teach others, professionals or consumers, Alcides Diamba 

makes one request: «Just as there is a chef de cuisine, we 

need to have a head of wine or sommelier in restaurants».



ANGOLA 
FASHION WEEK

A essência africana na passerelle 
The essence of Africa on the catwalk
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Azáfama nos bastidores intensificava-se à medida que 

a contagem das horas decrescia. A passerelle aguardava, 

imponente, enquanto os últimos pormenores eram ulti-

mados. Cabelos, maquilhagem, acessórios… Tudo tinha de 

estar, obrigatoriamente, no sítio certo para criar o look per-

feito. Depois, vestindo um olhar arrebatador e uma pose 

glamorosa, os modelos levaram as cores, os padrões e as 

tendências arrojadas de criadores nacionais e internacio-

nais ao público. Foi assim durante os três dias de desfiles 

que marcaram a edição de 2015 da Angola Fashion Week 

(AFW). De 25 a 27 de Junho, cerca de 4 mil pessoas rende-

ram-se à beleza, criatividade e elegância do maior evento 

de moda em Angola. O centro cultural Paz Flor, em Luanda, 

foi o espaço escolhido para acolher as mais exclusivas vi-

sões deste universo.

The bustle behind the scenes intensified as the clocked 

ticked slowly down. The catwalk was waiting, impressively, 

as the final checks were made. Hair, makeup, accessories… 

Everything, quite necessarily, had to be in the right place to 

create the perfect look. Then, assuming a glamorous pose 

and dazzling attitude, the models brought the colours, pat-

terns and daring trends of national and international de-

signers to the public. Thus were the three days of fashion 

shows marking the 2015 edition of Angola Fashion Week 

(AFW). From June 25-27, some four thousand people were 

charmed by the beauty, creativity and elegance of the larg-

est fashion event held in Angola. The Paz Flor cultural cen-

tre, in Luanda, was the venue chosen to welcome the most 

exclusive visions from this universe.

LUXURY  STYLE           
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Ao longo de 14 anos de existência, a Angola Fashion 

Week (AFW) orgulha-se de já ter visto desfilar mais de 420 

criadores e 750 modelos de 15 nacionalidades. Reconheci-

da como uma iniciativa importante no calendário interna-

cional da moda, a AFW’15 voltou a colocar a cultura popu-

lar angolana e a modernidade dos criadores nacionais nas 

bocas do mundo. Com três dias intensos de desfiles, con-

jugados com actuações musicais de alguns dos melhores 

talentos de Angola, esta edição ficou marcada pelas colec-

ções inspiradas num dos símbolos mais valiosos da nação: 

o imbondeiro. «Somos uma terra abençoada por recursos 

naturais e humanos e como tal, este ano, apostando nas 

raízes angolanas, escolhemos a árvore mais glamorosa de 

África como tema», afirma a organização, explicando a ra-

zão pela escolha da Árvore da Vida como tópico central das 

criações. «De tronco delgado ou robusto, copa exuberante 

ou despida, as diversas formas que o imbondeiro desfila no 

continente africano saltaram para a passerelle da AFW’15 

num momento de harmonia entre a paisagem marcante 

e as novas tendências da moda de Angola», acrescenta a 

equipa responsável.

Throughout its 14 years of existence, the AFW is proud 

to have already more than 420 fashion designers and 750 

models of 15 nationalities walk down its catwalks. Recog-

nised as an important event in the international fashion 

calendar, AFW’15 once again brought the popular culture of 

Angola and the modernity of national designers to the eyes 

of the world. With three packed days of shows, joined by 

music performances from some of Angola’s most talented 

artists, this edition was marked by collections inspired by 

one of the nation’s most prized symbols: the baobab tree. 

«We are a country blessed with natural and human re-

sources and as such, this year, focusing on Angolan roots, 

we chose Africa’s most glamorous tree as our theme», 

the organisers tell us, explaining the reason for the choice 

of the Tree of Life as the central theme for the creations. 

«With its slender or robust trunk, exuberant or bare crown, 

the many forms the baobab tree revealed throughout the 

African continent hit the catwalk at AFW’15 in a moment 

of harmony between the striking landscape and the latest 

fashion trends from Angola», the organising team adds.
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Inspirados na árvore que compõe a essência de África, 

tal como outros poetas e artistas já se inspiraram ao longo 

dos tempos, os estilistas participantes na AFW’15 apresen-

taram colecções que emanavam o espírito do continente 

em cada passo dado pelos mais diversos modelos nacio-

nais e internacionais. Adriana Birolli, Débora Montenegro, 

Rafael Zulu, Josie Pessoa ou Maria Borges foram alguns 

desses manequins.

O primeiro dia de desfiles trouxe as apresentações das 

tendências assinadas por designers como o brasileiro Amir 

Slama, o moçambicano Taibo Bacar e ainda Cleopatra, 

Lauds, Du Carmo, Fashion Place, Juddy by Van’sopny e 

Dresstation by Roberto Cavalli. A animação musical ficou 

a cargo do músico Kueno Aionda. Já o segundo dia contou 

com as colecções de Lino Villaventura, Dândi, Alex Kangala, 

Mahatma’s e, a fechar, David Tlale da África do Sul. As 

atracções no último dia de evento, para além de estarem 

centradas na presença da primeira-dama Ana Paula dos 

Santos, estavam voltadas para os desfiles das estilistas 

angolanas Soraya da Piedade, Rose Palhares, Fiu Negru 

ou Nadir Tati e, ainda, para Closet, Juliana Jabour, Zholla  

Thomaz e Dresstation by Blumarine. Diva Ary e Matias  

Damásio foram os intérpretes convidados para animar  

a noite. 

Inspired by the tree that represents the essence of  

Africa, just like other poets and artists have been inspired 

throughout time, the fashion designers taking part in 

AFW’15 presented collections that emanated the spirit of 

the continent with every step taken by the most varied of 

national and international models. Adriana Birolli, Débora 

Montenegro, Rafael Zulu, Josie Pessoa and Maria Borges 

were just some of the models.

The first day of the fashion shows brought with it pres-

entations of trends created by designers such as Brazilian 

Amir Slama, Mozambican Taibo Bacar and also Cleopatra, 

Lauds, Du Carmo, Fashion Place, Juddy by Van’sopny and 

Dresstation by Roberto Cavalli. The musical entertainment 

was assured by musician Kueno Aionda. The second day 

featured collections from Lino Villaventura, Dândi, Alex 

Kangala, Mahatma’s and, closing the show, David Tlale, 

from South Africa. The attractions on the last day of the 

event, in addition to being centred around the presence 

of the first lady, Ana Paula dos Santos, included fashion 

shows from Angolan designers Soraya da Piedade, Rose 

Palhares, Fiu Negru and Nadir Tati, and, also Closet, Juliana 

Jabour, Zholla Thomaz and Dresstation by Blumarine. Diva 

Ary and Matias Damásio were the artists invited to liven up 

the evening. 
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LUXURY  STYLE

OLGA 
NORONHA

Joalharia Medicamente Prescrita
Medically Prescribed Jewellery
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Quando, entre uma história e outra, Olga Noronha con-

fessa com entusiasmo não haver nada que lhe «dê mais 

prazer do que começar as coisas e não saber onde elas vão 

acabar», percebe-se imediatamente como conseguiu, em 

tão tenra idade (tem actualmente apenas 25 anos), lançar 

um conceito tão audacioso como a Joalharia Medicamente 
Prescrita. «Estou a propor joalharia para estar dentro do 

corpo», explica a designer portuguesa, com a segurança de 

quem tem uma fé inabalável na sua ideia.

Tudo começou com o projeto de final de curso, na Central 

Saint Martins College of Art & Design, em Londres. Desa-

fiando-se e enfrentando o seu trauma de agulhas, usou-as 

para criar joalharia. O pro-

jeto, então chamado Confli-
to: Rejeição/Atração, viria a 

transformar-se na sua tese 

de mestrado e agora douto-

ramento (que está a desen-

volver na Goldsmiths College), dando origem ao irreveren-

te conceito de Joalharia Medicamente Prescrita. 

Familiarizada com o mundo da medicina – ambos os 

pais são médicos e o pai é ortopedista e diretor clínico da 

Federação Portuguesa de Futebol -, Olga Noronha lançou-

-se numa profunda investigação acerca do universo das 

próteses e ortóteses para dar vida à Joalharia Medicamente 
Prescrita. Tendo como ideia central «única e simplesmente 

o potencial de personalização, colocar um gatilho emocio-

nal» em instrumentos médicos como colares cervicais, ta-

las ou próteses, o conceito desenvolvido pela designer per-

mite que estes objetos sejam personalizados pelo pacien-

When, between one story and another, Olga Noronha 

enthusiastically confesses to not having anything that 

«gives her more pleasure that starting things and having 

no idea where they are going to end», you can immedi-

ately understand how she managed, at such a tender age 

(she is now 25 years old), to launch such a daring concept 

as Joalharia Medicamente Prescrita [Medically Prescribed 

Jewellery]. «I am proposing jewellery for within the body», 

the Portuguese designer explains, with the conviction of 

someone who has unshakable faith in their idea.

It all began with her final coursework at Central Saint 

Martins College of Art & Design, in London. Challenging 

herself and confronting her 

fear of needles, she used 

them to create jewellery. 

The project, then referred to 

as Conflict: Rejection/At-

traction, would become her 

master’s thesis and now doctorate (which she is taking at 

Goldsmiths College), giving rise to the irreverent concept of 

Joalharia Medicamente Prescrita.

Familiar with the world of medicine – both her parents 

are doctors and her father is an orthopaedist and clini-

cal director of the Portuguese Football Federation –, Olga 

Noronha embarked on detailed research into the world of 

prostheses and orthoses, to bring to life Joalharia Medica-

mente Prescrita. With a central idea that is «unique and 

simply the potential for customisation, adding an emo-

tional trigger» to medical instruments such as neck brac-

es, splints or prostheses, the concept developed by the 

«Estou a propor joalharia para estar 
dentro do corpo» \\ «I am proposing 

jewellery for within the body»

 OLGA NORONHA
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designer enables these pieces to be customised by the pa-

tient, who can choose the material, decorating them with 

precious stones or metals, or simply add an interesting 

detail, such as a lovely poem. When confronted with the 

inevitable question – who is going to see these pieces if 

they are hidden in the body? – she replies: «For some rea-

son this is also called self-satisfaction jewellery», always 

stressing the desire to collaborate towards the quick re-

covery of anyone who needs these instruments after suf-

fering trauma to the body. 

And the arrival on the market of this project seems to 

be nearing. «According to medical and bioengineering  

reports, Joalharia Medicamente Prescrita (clavicle attach-

ment plates, filigree attachment plates, etc.) is now ready 

to be placed into the body – apart from hip prostheses, 

which are still being developed to a level at which they can 

be fitted», Olga Noronha reveals, without trying to disguise 

her pride at seeing her project on the road to realisation.

te, que pode escolher o material, decorá-los com pedras ou 

metais preciosos ou simplesmente adicionar um detalhe 

interessante, como um belo poema. Quando confrontada 

com a questão inevitável – quem vai ver estas peças, se 

estiverem escondidas dentro do corpo? –, responde: «Por 

algum motivo isto também é chamado joalharia de autos-

satisfação», salientando sempre a vontade de colaborar 

para a rápida recuperação daqueles que necessitam destes 

instrumentos após sofrerem um trauma corporal. 

E a chegada ao mercado deste projeto parece estar cada 

vez mais próxima. «Segundo os pareceres médicos e de 

bioengenharia, neste momento a Joalharia Medicamente 
Prescrita (as placas de fixação de clavículas, as placas de 

fixação de filigrana, etc.) está pronta a colocar dentro do 

corpo – excepto as próteses da anca, que ainda não estão 

desenvolvidas a nível de serem colocadas imediatamen-

te», revela Olga Noronha, sem tentar esconder o orgulho de 

ver o seu projeto a caminho da concretização.



\\SIXTH SENSE

As malas de viagem da Rimowa são um produto de 

alta qualidade, cuja estrutura em alumínio e magné-

sio permite uma durabilidade e qualidade acima da 

média. Com um design retro mas extremamente ape-

lativo, as malas ultraleves da colecção Limbo mar-

cam a diferença em qualquer lounge de aeroporto. 

Com compartimentos inteligentes e um sistema de 

combinação de fechaduras embutidas na estrutura, a 

Limbo garante a segurança de bens e documentos. A 

colecção está disponível em vários tamanhos, varia-

ções e opções de cor.   

Rimowa luggage is a high quality product. The alu-

minium and magnesium structure of which ensures 

above average durability and sturdiness. With their 

highly appealing retro design, the ultra light bags in 

the Limbo collection stand out in any airport lounge. 

Its intelligent compartments and TSA lock integrat-

ed into the case, Limbo luggage ensure the safety of 

goods and documents. The collection is available in 

various sizes, formats and colour options.

RIMOWA



As malas de viagem da Rimowa são um produto de alta 

qualidade, cuja estrutura em alumínio e magnésio permi-

te uma durabilidade e qualidade acima da média. Com um 

design retro mas extremamente apelativo, as malas ultra-

leves da colecção Limbo marcam a diferença em qualquer 

lounge de aeroporto. Com compartimentos inteligentes e 

um sistema de combinação de fechaduras embutidas na 

estrutura, a Limbo garante a segurança de bens e docu-

mentos. A colecção está disponível em vários tamanhos, 

variações e opções de cor.  

For this summer, Burberry presents a collection strongly 

focusing on pastel shades and bright colours. Highlights 

include the multicolour bags in grosgrain leather with hand 

painted stripes on the edges. Featuring double-layered 

construction, the range of mini bags from Burberry comes 

with two interior pockets and leather-bound seams, so as 

to ensure resistance and durability. The handles are also 

made of leather and hand stitched, while the bags also 

come with a removable shoulder strap, and buckle fasten-

ing, which the brand refers to as «heritage-inspired».

BURBERRY

O filme Le Mépris de Jean-Lux Goddard dá o mote para uma 

colecção do estilista Nuno Baltazar, que remete para a dico-

tomia presente entre as grandes produções de Hollywood e o 

cinema de autor, metaforizando assim o seu próprio percurso 

profissional. Numa colecção baseada nas tradições gregas e 

na mitologia clássica, as peças apresentam uma forte incisão 

nos volumes e nas silhuetas. Baltazar tem como pretensão 

enfatizar o corpo feminino, sendo a paleta de cores baseada 

no preto e branco, bem como no azul, verde e vermelho, cuja 

inspiração tem origem mediterrânea, sobretudo na ilha ita-

liana de Capri. 

The film Le Mépris, by Jean-Luc Goddard, sets the tone for a 

collection by fashion designer Nuno Baltazar, which refers to 

the dichotomy found between major Hollywood productions 

and art cinema, thus metamorphosing his own professional 

path. In a collection based on Greek traditions and classical 

mythology, the pieces present a strong focus on volume and 

silhouettes. Baltazar’s aim is to emphasise the female body, 

while the colour palette features black and white, in addition 

to blue, green and red, the inspiration for which lies in the 

Mediterranean, and in particular in the Italian island of Capri.

NUNO BALTAZAR
Fundada em 2011 pelo designer colombiano Edgardo  

Osório, esta marca de calçado, sediada em Florença, che-

ga ao público com propostas inspiradas na musa francesa 

Loulou de la Falaise e nos acordes da música de Pharrell 

Williams. Para este verão, a marca apresenta a colecção 

Pop Jungle, baseada num estilo fresco mas arrojado, com 

referências multiculturais. É desta forma que Osório dá o 

mote a para uma colecção de uma marca jovem que já se 

impôs no mercado como uma referência. Na Aquazurra, 

as soluções apresentadas são heterogéneas, diversifica-

das mas, ao mesmo tempo, audaciosas e inspiradas na  

cultura pop.

Founded in 2011 by Columbian designer Edgardo Osório, 

this footwear brand, based in Florence, reaches the pub-

lic eye with proposals inspired by the French muse Loulou 

de La Falaise and by the music of Pharrell Williams. For 

this summer, the brand presents its Pop Jungle collection, 

based on a fresh and more daring style, with multicultural 

references. In this way Osório sets the tone for a collection 

from a new brand, which has already made a name for it-

self in the market. At Aquazzura, the solutions presented 

are varied, diverse yet, at the same time, daring and ins-

pired by pop culture. 

AQUAZZURA
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A colecção Haute Joaillerie da Chopard pretende homena-

gear a luz e a cor das estações, com especial enfoque no 

verão. As peças desta colecção, com um design moderno, 

exprimem por si só a excelência a que a marca já habi-

tou. Feitas à mão por artesãos que aplicam o seu talento 

na criação de peças de arte únicas e sublimes, as peças 

são produzidas através da utilização de uma técnica mis-

ta, que integra conhecimento artesanal e tradicional com 

metodologias baseadas em alta tecnologia. O processo de 

produção é acompanhado de perto por uma atenta e apai-

xonada Caroline Scheufele. 

The Haute Joaillerie collection from Chopard aims to pay 

tribute to the light and colour of the seasons, with spe-

cial attention to summer. The pieces of this collection, 

with their modern design, fully express the excellence 

the brand inspires. Handcrafted by craftsmen that apply 

their talent to creating unique and sublime works of art, 

the pieces are produced used a mixed technique, combin-

ing craftsmanship and traditional expertise with high tech 

methods. The production process is closely monitored by 

an attentive and passionate Caroline Scheufele, Chopard’s 

artistic director.

CHOPARD

Intitulada Secrets, a nova colecção de jóias da Harry Wins-

ton pretende conjugar o que de melhor é feito na marca. 

A base da colecção prende-se na pretensão de ‘esconder’ 

um segredo em cada peça, que está para além daquilo que 

pode ser observado no imediato. Com o objectivo de ho-

menagear o próprio criador da marca, a colecção apresen-

ta um design que explora a mística que o próprio Winston 

sempre quis imprimir à reconhecida marca de joalharia. 

Composta por 29 peças trabalhadas em platina, que in-

cluem diamantes da mais alta qualidade, a colecção está 

apenas disponível nas lojas oficiais da marca. 

Entitled Secrets, the aim of new jewellery collection by 

Harry Wilson is to combine the best the brand can do. 

The principle behind the collection involves the inten-

tion to ‘hide’ a secret in every piece, something that can’t 

be spotted at first glance. Conceived to pay tribute to the 

very creator of the brand, the collection presents a design 

that explores the mystique that Winston himself always 

strove to endow the renowned jewellery brand. Made up 

of 29 pieces crafted in platinum, which feature diamonds 

of the highest quality, the collection is only available at the 

brand’s official outlets.

HARRY WINSTON
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\\QUINTESSENCE

THE GRIFFIN’S

Espelhando todo o requinte que a criatura mitológica que 

dá imagem à marca – o grifo – tem selado desde 1984, a 

Griffin’s Club Series III chega numa edição especial e limita-

da a 25 mil charutos no popular formato Robusto. Seguindo 

o mesmo design moderno característico das duas edições 

Club anteriores, esta gama exclusiva foi pensada para ser 

a companhia perfeita numa saída nocturna. Acompanha-

do por um cocktail baseado em rum, por exemplo, o sabor 

doce mas intenso deste charuto apimenta qualquer espíri-

to. Envolvidos num invólucro ao estilo Ecuadorian Habano, 

que carimba um aspecto subtil mas sofisticado e fornece 

a cremosidade ideal, os charutos da Griffin’s Club Series III 

utilizam tabaco das Honduras e garantem uma combustão 

afiada em cinza branca. 

Reflecting all the refinement that the mythological crea-

ture lending its image to the brand – the griffin – has en-

sured since 1984, the Griffin’s Club Series III now comes 

in a special edition limited of 25,000 cigars in the popular 

Robusto format. Sticking to the same modern design seen 

in the two previous Club editions, this exclusive range 

has been designed to provide the perfect company on an 

evening out. Accompanied by a rum based cocktail, for 

example, the sweet yet intense flavour of this cigar adds 

spice to any spirit. Surrounded in an Ecuadorian Habano 

style wrapper, giving it a subtle yet sophisticated look and 

providing the ideal creaminess, Griffin’s Club Series III ci-

gars feature tobacco leaves from Honduras and guarantee 

sharp combustion and white ash.  

Num conceito clássico que combina a qualidade do 

calçado português com a elegância e exuberância das 

criações francesas, a primeira colecção da Manuel 

Dupont procura satisfazer os desejos do homem mo-

derno, exigente e sofisticado. Com tendências urba-

nas que procuram conjugar a sofisticação citadina 

com o maior conforto, esta linha de calçado presta 

tributo ao bem mais precioso do tipo de homem que 

quer seduzir: o tempo. Nesta colecção Time, Manuel 

Dupont redobra a atenção aos detalhes que com-

põem o sapato, numa tentativa de fazer sobressair 

uma identidade masculina marcante. 

In a classic concept that combines the quality of  

Portuguese footwear with the elegance and exu-

berance of French creations, the first collection 

from Manuel Dupont strives to satisfy the wishes of 

modern, discerning and sophisticated men. Urban in 

style, seeking to combine city sophistication with the 

height in comfort, this range of footwear pays tribute 

to the most precious possession of the kind of man it 

hopes to impress: time. In this collection, entitled Time,  

Manuel Dupont redoubles its focus on the details 

making up the shoe, in an attempt to highlight a 

striking masculine identity.

MANUEL DUPONT



140 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 141 

Há mais de cem anos que a Montblanc é reconhecida 

pela sua qualidade e habilidade artesã. Símbolo de ex-

celência, a marca revisitou o passado à procura das me-

lhores técnicas que tornem os seus produtos únicos e 

distintivos. Desta procura na História, a Montblanc en-

controu uma forma de ampliar a beleza dos seus arti-

gos em pele, não descurando a funcionalidade de cada 

produto. Utilizando uma técnica de pintura usada na 

época renascentista por Leonardo Da Vinci, a coleção 

Meisterstück Sfumato traz as transições entre cores e 

tons numa espécie de sombra que dá um ar magistral e 

requintado a cada mala, carteira ou cinto. 

Montblanc has been recognised for its quality and 

craftsmanship for more than a hundred years. Symbol 

of excellence, the brand has revisited the past in search 

of the finest techniques to make its products unique 

and distinctive. In this quest through history, Montblanc 

has found a way of increasing the beauty of its leather 

goods, while bearing in mind the functionality of every 

product. Using a painting technique used in the Renais-

sance period by Leonardo Da Vinci, the Meisterstück 

Sfumato collection brings the transitions between col-

ours and shades in a kind of shadow that gives a mas-

terly and refined feel to each bag, wallet or belt.

MONTBLANC

Com a carismática assinatura dos cristais da Baccarat, 

a colecção B Mania é composta por botões de punho 

em formato tubo e banhados em ródio. Combinando 

de forma perfeita a prata com o cristal, estes elemen-

tos da gama de acessórios da Baccarat, inspirados na 

icónica colecção Harcourt, estão disponíveis em várias 

tonalidades como prata, preto ou cristal vermelho. Com 

um padrão de corte plano e uma base hexagonal, estes 

botões de punho beneficiam de um design arrojado e de 

detalhes emblemáticos, que mantêm o estilo clássico 

bem característico da marca.

With the charismatic signature of Baccarat crystals, the 

B Mania collection features tube shaped, rhodium plated 

cufflinks. Perfectly combining silver with crystal, these 

items from the Baccarat accessories range, inspired by 

the iconic Harcourt collection, are available in various 

colours, including silver, black, or red crystal. With a flat-

cut pattern and hexagonal base, these cufflinks enjoy 

a daring design and emblematic detailing, maintaining 

the classic style so characteristic to the brand.

BACCARAT
PININFARINA

Com uma herança marcada pelos contrastes entre arte e 

indústria, tradição e inovação, elegância e desportividade, 

a Pininfarina é o emblema do estilo italiano. Reconhecida 

pela qualidade dos seus designs, que aliam excelência es-

tética a altas performances, a marca comemora os 85 anos 

com uma colecção que expressa o artesanato, a inovação e 

a busca por soluções capazes de desvendar novos mundos. 

Icon 85 é a primeira gama de produtos de lifestyle da Pinin-

farina, criada a partir de uma parceria com seis outras mar-

cas líderes. Numa edição limitada a 85 produtos, as emoções 

são exaltadas com uma linha composta por uma pulseira 

de linhas dinâmicas, uns óculos de sol de carácter desporti-

vo, um polo, uma ferramenta de escrita revolucionária, uma 

mala de viagem feita à mão e uma elegante caneta.

With a heritage marked by the contrasts between art and 

industry, tradition and innovation, elegance and sporting 

flair, Pininfarina is the emblem of Italian style. Recognised 

for the quality of its designs, which combine aesthetic 

excellence with high performance, the brand commemo-

rates 85 years with a collection that expresses craftsman-

ship, innovation and the quest for solutions able to uncov-

er new worlds. Icon 85 is the first range of lifestyle products 

from Pininfarina, created through a partnership with six 

other market leaders. In an edition limited to 85 products, 

emotions are heightened with a range featuring a bracelet 

of dynamic lines, sporty sunglasses, a polo shirt, a revolu-

tionary writing instrument, a handmade travel bag and an 

elegant fountain pen.
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THE LAST DROP 

Especializada em descobrir os mais lendários elixires 

espirituosos, a The Last Drop Distillers apresenta uma 

quarta edição limitada. Proveniente da mistura de grãos 

e maltes destilados há meio século, este uísque escocês 

de 48 anos é verdadeiramente raro e promete uma ex-

periência inesquecível de degustação. Com apenas 592 

garrafas disponíveis, este uísque de sabor suave e cor 

de mel com traços de pêssego e pêra foi meticulosa-

mente engarrafado à mão. Cada garrafa está colocada 

num estojo em pele verde, forrada a camurça, e faz-se 

acompanhar por uma réplica de 50 ml. 

Specialised in discovering the most legendary of spirit 

based elixirs, The Last Drop Distillers presents a fourth 

limited edition. Originating from a blend of grains and 

malts distilled half a century ago, this 48-year-old Scot-

tish whisky is truly rare and promises an unforgettable 

tasting experience. With only 592 bottles available, this 

smooth flavoured, honey coloured whisky, with hints 

of peach and pear, has been meticulously hand bot-

tled. Each bottle is placed in a green, suede lined leather 

case, and is accompanied by a 50-ml replica.

Comemorando o 260.º aniversário da sua fundação, a  

Vacheron Constantin apresenta sete novos modelos, in-

tegrados na colecção Harmony. Com um conceito con-

temporâneo e inspirados nos primeiros cronógrafos de 

pulso da marca, esta série limitada é elegante e preciosa. 

Esta gama de monopulsantes é composta por um modelo 

equipado com um ponteiro dos segundos rattrapante, ou-

tro com um tourbillon fascinante [na imagem] e mais um 

que recupera a escala pulsométrica do modelo original. A 

Harmony é complementada por um cronógrafo de senho-

ra com dois pulsadores e por um trio de relógios de duplo 

fuso horário. Todos estes produtos podem ser encontrados 

na Boutique dos Relógios Plus de Luanda.

Commemorating the 260th anniversary of its founda-

tion, Vacheron Constantin presents the first seven models 

within the Harmony collection. With a contemporary con-

cept, and inspired by the brand’s first wrist chronographs, 

this limited series is elegant and precious. This range of 

monopushers features a model featuring a split second 

feature, another with a fascinating tourbillon [see image] 

and another that revives the pulsometric scale of the origi-

nal model. Harmony is complemented by a ladies chron-

ograph with two push-buttons and by a trio of dual time 

watches. All these products can be found at the Boutique 

dos Relógios in Luanda. 

VACHERON CONSTANTIN



Em pleno coração do Golf Resort Mangais erguem-se 

requintadas villas onde o conforto é o elo de ligação per-

feito entre a natureza circundante e a arquitectura de li-

nhas contemporâneas. Seguindo o espírito africano que 

ordena viver o exterior, aproveitando o clima quente e o 

ambiente exótico, o empreendimento que está em fase de 

construção neste espaço conta com 72 lotes para a edifi-

cação de casas com design moderno. Este é apenas um 

dos exemplos. Com uma área de 580 m2, esta casa rasga a 

paisagem de imbondeiros e é o segredo para um fim-de-

-semana ideal. Composta por dois pisos e cinco suítes, in-

cluindo uma área de estar que pode ser transformada em 

The heart of the Mangais Golf Resort is bearing wit-

ness to the arrival of sophisticated villas, in which comfort 

provides the perfect link between the natural surround-

ings and contemporary style architecture. Reflecting the 

African spirit, with its outdoor lifestyle, making the most 

of the warm climate and exotic setting, the development 

currently being built in this space features 72 plots for the 

construction of houses that feature modern design. This 

is just one of the villas on offer. Developing over 580 sqm, 

this house cuts through the landscape of baobab trees, 

providing the secret to the perfect weekend. Compris-

ing two floors and five bedroom suites, including a living 
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VILLAS DO MANGAIS

TEXTO TEXT  ANDREIA FILIPA FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

Paraísos no coração do golfe
Paradise surrounded by golf

LUXURY  STYLE



biblioteca, esta villa em pedra branca recorre a tons suaves 

e a acabamentos naturais. Respirando África através dos 

têxteis naturais, como o linho e o algodão, que selam a co-

modidade desta arquitectura simples, o espaço consegue, 

ao mesmo tempo, transportar os residentes para uma at-

mosfera mais oriental graças às peças antigas importadas 

da Índia. Nesta fusão de culturas, a decoração sobressai. 

Com a assinatura do atelier de Paula Tavares, que se serve 

da natureza como fonte de inspiração, a decoração segue 

os hábitos da família que ocupará a casa. Na sala central, 

que é o espaço com maior área e que se divide – através da 

disposição do próprio mobiliário – em área de estar, de jan-

tar e de televisão, os elementos decorativos tornam-se a 

essência principal. Os candeeiros, envolvidos em aloé vera, 

são baixos e iluminam zonas distintas, a par da luz da pró-

pria arquitectura que pode ser controlada com o reóstato 

para ajustar a intensidade de luz conforme o momento e a 

necessidade do utilizador do espaço. O bar central, adapta-

do pela zona da escada em vidro, e a área de estar frontal, 

de onde se estende uma mezzanine idealizada para diver-

timento das crianças, fazem também parte da sala central 

desta villa. O hall de entrada, resguardado por uma parede 

de duplo pé direito com quase cinco metros, distingue-se 

space that can be transformed into a library, this villa in 

white stone uses soft hues and natural finishes. Express-

ing Africa through natural fabrics, such as linen and cot-

ton, further ensuring the comfort of this simple architec-

ture, the space manages, at the same time, to transport 

residents to a more oriental setting, thanks to antiques 

imported from India. The décor bursts forth in this fusion 

of cultures. Bearing the design stamp of the Paula Tavares 

studio, which uses nature as a source of inspiration, the 

decoration matches the habits of the family that will oc-

cupy the house. In the central room, the space boasting the 

largest area, and which is split up – through the position-

ing of its furniture – into a living area, a dining area and a 

TV area, decorative elements become the main essence 

of the house. The lamps wrapped in aloe vera are low and 

light distinctive areas, along with the light of the archi-

tecture itself, which can be controlled with a rheostat, to 

adjust the intensity of the light according to the moment 

and the user’s requirement of the space. The central bar, 

adapted to the area of the glass staircase, and the front liv-

ing space, from which a mezzanine extends, designed as a 

children’s entertainment area, are also part of the central 

room of this villa. The entrance hall, guarded by a double 
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pelo manchado de escola veneziana, pintado por funcio-

nários angolanos do atelier de Paula Tavares. No exterior, 

que pode ser alcançado através da área de serviço que liga 

a cozinha ao espaço de ar livre, a piscina e o barbecue tor-

nam o cenário paradisíaco. Especificamente pensada para 

acolher visitas, esta zona exterior é confortável e acolhe-

dora, ideal para fazer proveito do cenário estrelado que  

Angola pinta, todas as noites. 

height wall measuring almost five metres, stands out for 

its Venetian school stained-glass, painted by the Angolan 

employees of the Paula Tavares studio. Outdoors, which 

can be reached via the service area linking the kitchen 

to the open air space, the swimming pool and the barbe-

cue, provides an idyllic setting. Specifically designed for 

entertaining guests, this outdoor area is comfortable and 

welcoming, ideal for making the most of the starry skies 

Angola paints every night.      



VOLVO XC90
TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY VOLVO CAR GROUP 

Elegância, conforto e segurança 
Elegance, comfort and safety

LUXURY  STYLE

The new XC90 is a motor vehicle that stamps its mark 

wherever it goes. Maybe because of its size, but also be-

cause of the modern feel of its fully redesigned front, the 

new seven-seat SUV from Volvo has been unveiled to 

the public with a design that sits well within the param-

eters set by the Swedish manufacturer. Nevertheless, in 

this new model there are new details that add a touch of 

modernity and freshness to a segment that is a hit among 

families looking for space, quality, comfort, but, above all 

else, exclusiveness. 

And if space isn’t a problem, the touch screen positioned 

in the central console contributes to refining comfort on 

board. When this screen, with its multimedia features, is 

connected to the British Bowers & Wilkins sound system, 

the Volvo becomes the car where you’ll wish you were, 

if you ever have the misfortune of being stuck in one of 

those jams able to bring the most patient of personalities 

to despair. 

And, as one would expect, given its status as a prerog-

ative for the Scandinavian make, safety has not been 

neglected, with the XC90 fitted with automatic braking, 

obstacle detection, lane and road departure warning, sign 

recognition system and a blind spot indicator. When it 

comes to power, the XC90 comes with a four-cylinder en-

gine from the new Drive-E family, which are more powerful 

and economical. In Portugal, the entry model is the 190-

bhp D4, with eight-speed automatic transmission. 
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O novo XC90 é um automóvel que impõe a sua presença 

por onde passa. Talvez pelo tamanho, mas também pela 

modernidade de uma frente completamente redesenha-

da, o novo SUV de sete lugares da Volvo apresenta-se ao 

público com um design que se enquadra dentro dos parâ-

metros que a marca sueca tem apresentado. Não obstante, 

neste novo modelo são integrados novos detalhes que dão 

um toque de modernidade e frescura a um segmento que 

tem feito sucesso entre as famílias que procuram espaço, 

qualidade, conforto mas, sobretudo, exclusividade. 

E se espaço não é problema, o ecrã touch colocado na 

consola central vem contribuir no sentido de aprimorar o 

conforto a bordo. Este ecrã, com capacidades multimédia, 

quando conectado com o sistema de som da britânica 

Bowers & Wilkins, faz deste Volvo o carro onde vai dese-

jar estar, caso tenha o infortúnio de enfrentar um daqueles 

engarrafamentos capazes de levar ao desespero a mais 

paciente das personalidades. 

Como não poderia deixar de ser, dado ser uma prerro-

gativa da marca escandinava, a segurança não foi descu-

rada, estando o XC90 equipado com travagem automá-

tica, detecção de obstáculos, aviso de saída de faixa e de 

estrada, sistema de reconhecimento de sinais e aviso de 

ângulo morto. No que à motorização diz respeito, o XC90 

vem equipado com um motor de quatro cilindros da nova 

família Drive-E, mais potentes e económicos. Em Portugal, 

a versão de entrada é a D4 de 190 CV, com caixa automática 

de oito velocidades. 
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BENETTI VICA
Intimamente desafiante 
Intimately challenging
TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY THIERRY AMELLER

Olhá-lo de perfil é perceber o tom desafiador com que 

este novo modelo enfrenta as águas, com os seus 50 me-

tros de comprimento. Desenhado para navegar essencial-

mente nas águas quentes do Mediterrâneo, o Benetti Vica 

idealiza-se pelos amplos espaços abertos e pelas amplas 

janelas, pensadas para receber a luz natural que inunda 

o sul da Europa. Mas este  

Benetti não é apenas mais 

um navio de luxo. A sua 

principal novidade assenta 

no uso de duas diferentes 

técnicas estruturais, que 

conjuga um casco em fibra 

de vidro com uma estrutura 

baseada sobretudo em alu-

mínio, o que permite uma especial acuidade no sentido de 

minimizar vibrações e maximizar o conforto a bordo. 

Mas o enfoque vai, de facto, para a exploração ao porme-

nor no aproveitar das condições climatéricas, para as quais 

o navio foi desenhado. De fabrico italiano, o Benetti Vica 

foca a sua aposta nos espaços marcadamente abertos, nas 

varandas que se estendem longitudinalmente e numa na-

vegação extremamente fácil, sem alvoroços. Nas melhores 

tardes de verão, o exterior convida a descontrair em um 

dos dois jacuzzis disponíveis ou a usufruir de relaxantes 

Seen in profile, the challenging air with which this new 

model faces the water can be understood, along its entire 

50 metres. Designed to be used primarily in the warm wa-

ters of the Mediterranean, the Benetti Vica is defined by 

its large open spaces and by its broad windows, devised 

to welcome the natural light flooding the south of Europe. 

But this Benetti is more than 

just a luxury yacht. Its major 

innovation lies in the use 

of two different structural 

techniques, combining a fi-

breglass hull with a primar-

ily aluminium superstruc-

ture, ensuring its particular 

adeptness at minimising 

vibrations and maximising onboard comfort.

In actual fact, however, attention has been focused in 

infinite detail on how to make best use of the climate for 

which the boat has been designed. Built in Italy, the Benetti 

Vica boasts strikingly open spaces, verandas that extend 

lengthwise and extremely easy, commotion-free sailing. 

On fine, summer afternoons, the outdoors beckons, relax-

ing in one of two jacuzzis at your disposal, or just soak-

ing up the sun. Once inside, the vessel offers comfort and 

O modelo Vica foi desenhado para 
navegar nas águas quentes do 

Mediterrâneo. \\ The Vica model has 
been designed to cruise the warm 

waters of the Mediterranean.
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banhos de sol. Uma vez no interior, a embarcação oferece 

comodismo e é embaixadora de um estilo de vida próprio. 

Um piano, karaoke, bar e uma área intimista com sofás, 

mesa de café e um grande televisor plasma compõem a 

área social. Um pouco mais abaixo encontram-se os qua-

tro quartos, dois deles equipados com camas king size. 

A propulsão é da responsabilidade de dois motores CAT 

C32 Acert, que debitam, no seu conjunto, 2600 cavalos de 

potência e são o garante de potência suficiente para mo-

ver as 498 toneladas do navio. O Benetti Vica tem uma au-

tonomia de quatro mil milhas náuticas a uma velocidade 

cruzeiro de 12 nós, estabelecendo, no entanto, os 15.5 nós 

como velocidade máxima anunciada pela marca. 

a lifestyle of its own making. A piano, karaoke, bar and a 

cosy area complete with sofas, coffee table and large-

screen plasma TV, make up the social area. Down a level, 

we find the four bedrooms, two featuring king size beds.

The superyacht is powered by a pair of CAT C32 Acert 

engines, which together provide 2600 horsepower, ensur-

ing enough power to move the 498 tonnes of the boat. The 

Benetti Vica has a range of four thousand nautical miles 

and a cruising speed of 12 knots, while boasting, according 

to the brand, a top speed of 15.5 knots. 



Quando o cavalo é o centro das atenções 
When horses take centre stage

PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

PÓLO 
EQUESTRE

Estamos num local reconhecido por realizar os melhores 

eventos desportivos. Com um espaço amplo e bem cuida-

do, o campo do Mangais, na Barra do Kwanza, tem sido o 

palco dos mais icónicos eventos de golfe no país. No pró-

ximo ano vai até receber mais um torneio internacional, 

um European Tour em parceria com a PGA, «ao mais alto 

nível», como diz Francisco Faísca, responsável pelo cam-

po. Não seria de espantar se este texto fosse mais um 

daqueles que envolve tacadas, handicaps e buracos mas 

não é isso que lhe trazemos. As tacadas aqui serão ou-

tras. E dadas em cima de um cavalo. Pela primeira vez em  

Angola, o pólo equestre junta-se à lista de modalidades 

desportivas capazes de conquistar a atenção dos jovens 

e de levar a bandeira nacional às grandes competições 

mundiais. «Este evento de apresentação aqui no Mangais 

foi o lançamento da primeira pedra e esperamos que isto 

tenha futuro», afirma, orgulhoso, o presidente da Fede-

ração Angolana do Desporto Equestre (Fequangola), José  

Alfredo Ekuikui. 

We are in a place well known for holding the best sport-

ing events. With a large and well tended space, Mangais 

golf course, in Barra do Kwanza, has been the stage for 

the country’s most iconic golfing events. Next year it will 

welcome yet another international tournament, a «top 

level» European Tour event, in partnership with the PGA, 

Francisco Faisca, the man in charge of the course tells us. 

It would be no surprise if this text were to be another of 

those featuring swings, handicaps and holes, but this isn’t 

what we have in store for you. The swings are of a different 

sort here. And taken from astride a horse. For the first time 

in Angola, polo is joining the list of sports able to gain the 

attention of young people and to take the national flag to 

major world competitions. «This presentation event here 

at Mangais was the laying of the foundation stone and we 

hope that this has a future», the president of the Angolan 

Federation of Equestrian Sport (Fequangola), José Alfredo 

Ekuikui says, with pride. 
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No Mangais, os cavalos sempre tiveram um lugar privi-

legiado, apesar do golfe ser a base que sustenta o campo. 

Já houve tempos em que os clientes do restaurante que o 

Mangais comporta faziam o trajecto entre o parque de esta-

cionamento e a entrada do espaço à boleia de uma das seis 

charretes à disposição. Por isso é que o simbolismo na es-

colha deste local para a primeira tacada do pólo equestre no 

país é maior. Sob o olhar atento de diversas individualidades 

ligadas ao Governo, do corpo diplomático e de todos os que 

partilham o gosto por ver os cavalos em acção, a primeira 

exemplificação daquilo que poderá tornar-se numa das 

modalidades com maior destaque em Angola não podia ter 

corrido melhor. Os aplausos foram muitos mas as grandes 

ovações ficarão guardadas para dia 7 de Novembro, altu-

ra em que o pólo equestre será realmente lançado no país, 

através de uma competição de carácter internacional. 

Horses have always enjoyed a privileged place at Mangais, 

despite golf being the foundation supporting the course. 

There were times when guests at the resort’s restaurant 

made the journey from the car park and from the entrance, 

in one of the six horse-drawn carts at their disposal. The 

symbolism in the choice of this venue for the first polo 

match in the country is hence even greater. Under the at-

tentive eye of various faces from the government, diplo-

matic corps and everyone with a taste for seeing horses 

in action, the first example of what could become one of 

the stand-out sports in Angola couldn’t have gone better. 

The applause was plentiful, but the standing ovations will 

have to wait for November 07, when polo will be properly 

launched in the country, though a competition of interna-

tional scope. 
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Depois da inspecção da Federação Internacional Eques-

tre (FEI), que comprovou as condições de Angola para a 

prática dos desportos que envolvem cavalos, a Fequangola 

viu a luz verde para saltar para as competições internacio-

nais. Com uma longa tradição de uso de cavalos que reme-

te para os tempos coloniais, através da equitação militar 

ou policial, Angola não tinha até aqui nenhum desporto 

equestre registado. Desidério Costa, o patrono da Fequan-

gola apaixonado por cavalos, deu o impulso necessário, 

desafiando os interessados a organizar a equitação no país. 

José Alfredo Ekuikui foi um dos que prontamente se juntou 

nesta aventura. Sem dúvidas dos benefícios destas activi-

dades para os jovens e crianças e destacando a vertente 

terapêutica do animal, José elogia os esforços até aqui 

realizados pela novata federação, mesmo com as gran-

des dificuldades logísticas relacionadas com o facto de  

Angola pertencer a uma região endémica e os cavalos da 

maior parte dos países não poderem competir em solo 

nacional. «Fomos desenvolvendo os clubes onde são for-

mados os atletas, integramos a FEI com muita satisfação 

e, quando quisemos mostrar os nossos dotes aos outros 

países, escolhemos Vilamoura, em Portugal, pelas óbvias 

raízes que nos unem, para a nossa estreia na arena inter-

nacional. E nós saímos em grande de Vilamoura», conta. 

Following the inspection made by the International Fed-

eration for Equestrian Sports (FEI), which found that An-

gola possesses the conditions for the practice of sports 

involving horses, Fequangola was given the green light 

to make the leap to international competition. With a 

long tradition of horse riding, which dates back to colo-

nial times, through the horsemanship of the military and 

police, until now Angola had never had any equestrian 

sport registered. Desidério Costa, Fequangola’s horse-

loving patron, provided the necessary push, challenging 

interested parties to organise equestrian activities in the 

country. José Alfredo Ekuikui was one of the people to 

readily join the cause. Convinced of the benefits of such 

activities for young people and children, while highlight-

ing the animal’s therapeutic properties, José praises the 

efforts made up until now by the fledgling federation, de-

spite the major logistical difficulties related to the fact that  

Angola belongs to an endemic region and horses from most 

countries cannot compete on national soil. «We have been 

developing clubs in which the riders are trained; we have 

very satisfactorily joined the FEI; and when we chose to 

show our skills to other countries, we chose Vilamoura, in  

Portugal, for the obvious reasons uniting us, to make our 

debut on the international scene. And we made an excep-

tional show in Vilamoura», he says.  

No evento que apresenta o pólo equestre no Mangais, os 

resultados obtidos no CSI4* Angola, no Vilamoura Eques-

trian Centre, de 30 de Março a 5 de Abril, foram exaltados 

através da atribuição de diplomas de participação e meda-

lhas por parte do Ministério da Juventude e Desportos. 

Com um talento que parece já ter nascido com eles, os 

jovens que se dedicam à equitação em Angola têm treina-

do com um único objectivo em mente: melhorar as per-

formances e conseguir alcançar a participação nos Jogos 

Olímpicos de Tóquio em 2020. Vendo o objectivo cada vez 

mais próximo, a Fequangola avança a galope na luta pela 

imposição da cultura do cavalo em Angola. «Nós até ago-

ra estamos relacionados com áreas de equitação como a 

dressage (termo francês para adestramento, que significa 

treinar para competições de hipismo), a hipoterapia e o 

salto. Pretendemos, nos próximos tempos, criar condições 

para conceber no deserto do Namibe, com a ajuda dos 

Emirados Árabes Unidos, uma pista de endurance (mara-

tonas de cavalos)», desvenda José Alfredo Ekuikui. 

Enquanto o dia da competição internacional de pólo 

equestre não chega, a adaptação dos cavalos aos cavalei-

ros – e vice-versa – continua. Aí vêm os tempos em que o 

cavalo se torna o centro das atenções. 

In the event presenting polo at Mangais, the results 

achieved in the CSI4 Angola*, at the Vilamoura Equestrian 

Centre, between March 30 and April 05, were applauded 

through the handing over of certificates of participation 

and medals by the Ministry of Youth and Sport.

With a talent that seems to be inborn, the young people 

dedicated to equestrian activities in Angola have trained 

with a single goal in mind: to improve performances and to 

manage to take part in the Tokyo Olympic Games in 2020. 

Seeing this goal drawing closer and closer, Fequangola 

is galloping towards its mission to bring horse culture to 

Angola. «Until now we were involved in equestrian fields 

such as dressage, hippotherapy, and show jumping. Our 

intention, in the coming period, is to ensure the conditions 

needed to design an endurance course (horse marathons) 

in the Namibe desert, with the help of the United Arab 

Emirates», José Alfredo Ekuikui reveals.

Until the day of the international polo competition ar-

rives, the process of adapting the horses to their riders 

– and vice versa – continues. It won’t be long before the 

horses take centre stage.
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Ricardo Chimbundi tem 16 anos e um talento que tem 

dado que falar. Aplicado no seu curso de perfuração e pro-

dução de petróleo e gás, o jovem encontrou no desporto 

equestre muito mais do que um passatempo. Um estilo 

de vida. É em cima do cavalo que se sente bem e, mesmo 

quando o cavalo não está nos seus melhores dias – sim, 

porque os cavalos também acordam mal dispostos - e o 

deita ao chão, Ricardo levanta-se ainda com mais coragem 

de conquistar a confiança do animal que o leva, a passo 

ou a galope, às grandes competições de hipismo. Treina 

todos os fins de semana, de forma diária ou bidiária, cerca 

de duas a três horas. Se não for com um cavalo, é com ou-

tro. E outras vezes, até monta dois. Primeiro um, depois o 

outro. Na semana dedicada a Angola, integrada no circuito 

do Vilamoura Atlantic Tour 2015, que aconteceu no final do 

mês de Março, Ricardo Chimbundi saltou e encantou, ape-

sar da dificuldade de ultrapassar as barreiras de 1,10 me-

tros. E se tivessem sido só essas as dificuldades… «Nunca 

tinha competido num evento daqueles e não conhecia os 

cavalos. Foi difícil criar uma 

ligação em tão pouco tempo. 

Mas, no final, consegui e até 

fiquei bem classificado», ex-

plica. A cavalgar o Game Boy, 

Ricardo conseguiu, de facto, 

um bom resultado, conquis-

tando o quinto lugar. Agora, 

de medalha ao pescoço e 

com o orgulho estampado 

no rosto, o jovem cavaleiro já 

só vê na linha do horizonte 

os Jogos Olímpicos. «Quero 

muito participar. A Fequangola está a trabalhar nisso, mas 

já não vai a tempo dos Jogos de 2016. Mas em 2020, se tudo 

correr bem, gostaria de estar presente. Para isso tenho de 

competir internacionalmente de forma regular. Queria 

competir na Europa, como por exemplo na Inglaterra ou na 

França, que é onde estão os melhores do mundo e a com-

petitividade é maior», desabafa Ricardo. 

A paixão pelos cavalos provém da família materna, mas 

nunca se tinha manifestado até uma colega começar a 

contar-lhe as peripécias dos treinos a cavalo. Interessa-

do, Ricardo Chimbundi inscreveu-se e a partir daí nunca 

mais parou. Ainda se lembra da primeira vez que montou 

e da sensação que teve: «Eu gosto muito de adrenalina e 

aventura e adorei montar porque senti isso tudo. O cava-

lo andava muito!», recorda, aproveitando para contar, com 

um ar de reguila, que os primeiros passos que deu foi em 

rodeio e «o rodeio é muito chato». E insiste: «Tive de co-

meçar pelo rodeio que consiste em andarmos a passo para 

aprendermos a manter o equilíbrio em cima do cavalo. 

Ricardo Chimbundi is 16 and a talent that has set tongues 

wagging. Diligent in his oil and gas drilling and production 

course, the young man has found much more than a hobby 

in horse riding. He’s discovered a lifestyle. He feels right 

when sat on a horse and, even when the horse isn’t having 

one of its better days – yes, even horses wake up in a bad 

mood – and throws him to the ground, Ricardo gets up with 

even more conviction to win the trust of the animal taking 

him at all gaits towards major equestrian competitions. He 

trains every weekend, daily or twice-daily, for two to three 

hours. If not on one horse, on another. And other times he 

even rides two. First one, then the other. During the week 

dedicated to Angola, part of the Vilamoura Atlantic Tour 

2015, which took place at the end of March, Ricardo Chim-

bundi jumped and charmed his way around the course, de-

spite the difficulty of getting over the 1.1 metre jumps. And if 

only these had been the difficulties he faced…«I had never 

competed in such an event and I didn’t know the horses. It 

was difficult to forge a bond in such a short time. But, in the 

end, I managed to and I even 

placed well», he explains. 

Riding Game Boy, Ricardo 

did indeed achieve a good 

result, taking fifth place. 

Now, with a medal around 

his neck and pride written 

across his face, the young 

rider can see nothing but the 

Olympic Games on the hori-

zon. «I really want to take 

part. Fequangola is work-

ing towards this, but didn’t 

make it in time for the 2016 games. But in 2020, if all goes 

well, I would like to be there. To this end I have to compete 

internationally and regularly. I would like to compete in  

Europe, in England or France, for example, which is where 

the best in the world can be found and competition is 

fierce», Ricardo ventures.   

His passion for horses comes from his mother’s family, 

but it never truly showed itself until a colleague started to 

tell him about the ups and downs of horse riding lessons. 

Interested, Ricardo signed up and has never looked back 

since. He still remembers the first time he rode and the sen-

sation he felt: «I really like adrenalin and adventure and I 

loved riding because that’s just what I felt. That horse really 

moved!», he recalls, taking the opportunity to tell us, with a 

naughty look in his eye, that his first experiences were al-

ways on a lunge and «being on a lunge is really boring». 

And he goes on: «I had to start on a lunge, which involves 

the horse being guided by the instructor on a lunge line so 

that you can learn to keep your balance. I spent almost five 

«Para saltar bem temos de saltar 
várias vezes e a equitação é um 
desporto em que se perde mais 

do que se ganha. É um constante 
tentar» \\ « To jump well you have 

to jump often and riding is a sport in 
which you lose more than you win. 

You have to keep at it»  

Um campeão em crescimento
A champion in the making
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RICARDO CHIMBUNDI
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Fiquei quase cinco meses no rodeio e só depois comecei a 

montar sozinho. Depois de um ano e meio comecei a saltar 

e aí sim! Seis meses mais tarde comecei a competir a sério e 

agora estou aqui», esclarece. Com um sentido de humor que 

nos faz perceber a razão do cavalo gostar tanto dele, Ricardo 

Chimbundi fala da experiência em Vilamoura e da satisfa-

ção que sente ao poder fazer parte da primeira selecção na-

cional de desporto equestre. «Somos os primeiros cavaleiros 

e há tanta gente interessada em montar em Angola. Apenas 

nove foram seleccionados para competir em Vilamoura e eu 

fui um deles. Para mim foi muito gratificante», garante. 

Indicando a necessidade de entender o cavalo como a 

principal dificuldade do hipismo, Ricardo não tem dúvidas 

sobre o destino que quer seguir. «Vou continuar a treinar. 

Para saltar bem temos de saltar várias vezes e a equitação 

é um desporto em que se perde mais do que se ganha. É um 

constante tentar. E eu quero estar preparado para as com-

petições que aí vêm», assegura.

months on the lunge and only then could I start riding on 

my own. After a year and a half I started jumping and what 

a difference! Six months later I started proper competition 

and now I’m here», he explains. With a sense of humour 

that allows us to understand just why the horse likes him 

so much, Ricardo Chimbundi talks about his experience 

in Vilamoura and of the satisfaction he feels at being able 

to be part of the first national equestrian team. «We are 

the first riders and there are so many people interested 

in riding in Angola. Only nine were chosen to compete in  

Vilamoura and I was one of them. It was a great pleasure 

for me», he assures us.

Highlighting the need to understand the horse as the main 

difficulty of riding, Ricardo has no doubt about the path he 

wants to take. «I’m going to carry on training. To jump well 

you have to jump often and riding is a sport in which you 

lose more than you win. You have to keep at it. And I want to 

be ready for upcoming competitions», he explains.
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Ao sabor do vento \\ Where the wind blows
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REGATA 
ATLANTICO

Na Baía de Luanda, a manhã de sábado, dia 6 de Junho, 

nasceu de forma tímida. As nuvens escondiam o sol mas 

as águas calmas que banhavam a baía pareciam aguardar 

por algo que as rasgasse, sem medo. Equipados com cole-

tes salva-vidas e com uma ambição capaz de acordar até 

os raios de sol mais envergonhados, os concorrentes foram 

chegando. De forma ordeira, foram ocupando as 70 embar-

cações à vela que repousavam nas pequenas ondas. Uma 

a uma, as velas foram compondo o horizonte e lá dentro, 

preparadíssimos para a competição, 120 velejadores ulti-

mavam os pormenores. Depois, ao sabor do vento, a prova 

começou. Tem sido sempre assim, todos os anos, desde 

2008. Nesta 8.ª edição da Regata Atlantico, um número 

recorde de embarcações e velejadores deslizaram pelas 

Saturday morning, June 06, in the Bay of Luanda, and 

the day started timidly. The clouds hid the sun but the calm 

waters bathing the bay seemed to be waiting, fearlessly, 

for something to tear through them. Sporting lifejackets 

and ambitions able to awaken even the most bashful of 

the sun’s rays, the competitors began to arrive. In an or-

derly fashion they took their place in the 70 sailing boats 

resting in the gentle waves. One by one the sails lined up 

on the horizon and before it, ready and waiting to compete, 

120 sailors making their final checks. Then, at the whim of 

the wind, the race began. This is how it’s been, every year, 

since 2008. In this the 8th edition of the Regata Atlantico, a 

record number of boats skidded across the waters of the 

Bay of Luanda during an hour of competition. Organised in 
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águas da Baía de Luanda durante uma hora de competição. 

Realizada em parceria entre o Banco Privado Atlantico e o 

Clube Naval de Luanda, esta Regata aproveitou as festivi-

dades alusivas ao Dia Mundial da Criança e ao Mês dedi-

cado aos mais jovens para promover diversas actividades 

lúdicas ao longo de um dia. 

Aberta a todas as classes, a Regata Atlantico consagrou 

vários vencedores. Na classe Optimist Masculino, Osvaldo 

da Gama foi o velejador que conquistou o troféu de primei-

ro lugar, enquanto que, na mesma categoria feminina, foi 

Rossana Rocha a sagrar-se vencedora. Em Laser 4.7, as 

performances de António Nunes e Feliciana da Silva foram 

as distinguidas. Na classe Laser Radial, o destaque foi para 

Filipe André, na categoria masculina, e para Domingas 

Huambo, na categoria feminina. José Paulino foi o atleta 

partnership with Banco Privado Atlantico and Clube Naval 

de Luanda, this boat race made use of the festivities for In-

ternational Children’s Day and for the month dedicated to 

children to promote varied fun activities throughout the day. 

Open to every class, the Regata Atlantico featured many 

winners. In the Male Optimist class, Osvaldo da Gama was 

the sailor taking the first-place trophy, while, in the same 

female category, Rossana Rocha was first to cross the 

finish line. In the Laser 4.7, the performances of António 

Nunes and Feliciana da Silva proved unbeatable. In the 

Laser Radial class, the laurels went to Filipe André, in the 

male category, and to Domingas Huambo, in the female 

category. José Paulino was the winning sailor in the Laser 

Standard class, Ricardo Monte Negro and Armindo José 

vitorioso na classe Laser Standard, Ricardo Monte Negro e 

Armindo José conquistaram os troféus na classe 420 e, por 

fim, Telmo Lourenço e Lúcio Felgueira saíram campeões na 

classe 470. 

Inserida no projecto de Investimento Social do Atlanti-

co, esta iniciativa desportiva tem como intuito contribuir 

para o enriquecimento cultural e humano das crianças e 

jovens angolanos. Dárdano Santos, director de Mecenato e 

Investimento Social do Banco Atlantico realçou esta oitava 

edição da Regata como «uma prova de relevo desportivo, 

mas simultaneamente uma oportunidade de dar novas 

experiências a crianças, contribuindo para o seu enri-

quecimento cultural e humano». Vista como um evento 

de referência que reconhece o empenho dos atletas que 

praticam a modalidade, esta iniciativa da instituição ban-

cária incentiva a geração mais nova de Angola a seguir os  

won trophies in the 420 class and, finally, Telmo Lourenço 

and Lúcio Felgueira sailed away with the 470 class.

Part of the Banco Atlantico Social Investment project, 

the aim of this sports initiative is to contribute to the cul-

tural and human enrichment of Angolan children and 

young people. Dárdano Santos, director of Patronage and 

Social Investment at the Banco Atlantico, stressed this 

eighth edition of the boat race as «an event of sporting 

importance, but at the same time an opportunity to give 

new experiences to children, contributing to their cultur-

al and human enrichment». Seen as a stand-out event, 

recognising the performance of athletes practising the 

sport, this initiative of the banking institution encourages 

Angola’s youngest generation to get into sports. This so-

cial concern of Banco Atlantico can also be seen in other 

projects. Logos, is one example. Supporting about four 
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caminhos desportivos. Esta preocupação social do Atlantico 

é visível também noutros projectos. O Logos é um exem-

plo. Apoiando cerca de 4 mil crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os 6 e os 18 anos, o projecto social 

Logos visa a criação de mais e melhores espaços de in-

formação e lazer para que os jovens possam interagir e 

aprender valores que lhes permitam estabelecer critérios 

de escolha positiva para a sua vida, seja no domínio fa-

miliar, profissional ou comunitário. Com uma equipa que 

envolve uma orientadora pedagógica, coordenadores, ad-

ministrativos, assessores, monitores e voluntários que im-

plementam diariamente programas psicopedagógicos, o 

projecto Logos é uma associação sem fins lucrativos. Para 

além deste programa, o desenvolvimento social promovi-

do pelo banco passa também por áreas como o mecenato 

e a literatura infantil.

thousand children and young people, of ages between six 

and 18 years, the Logos social project aims to create more 

and better information and leisure spaces, so that young 

people can interact and learn values that enable them to 

establish positive selection criteria in their family, profes-

sional or community lives. With a team that includes an 

educational coordinator, coordinators, admin staff, coun-

sellors, assistants and volunteers, which implement daily 

psycho-pedagogical programmes, the Logos project is a 

non profit association. In addition to this programme, the 

social development promoted by the bank also involves 

areas such as patronage and children’s literature. 




