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EQUIPA VILLAS&GOLFE TEAM

On the day of the anniversary, it is life that is commemo-

rated. That just what we are doing. This issue celebrates the 

soul of Villas&Golfe in Angola, and the journey taken over 

its six years in existence. In this editorial, we commemorate 

yet another year, and with Christmas around the corner, 

there couldn’t be a better present. We raise a toast to this 

issue, and to everything and everyone that has been part 

of it. We are giving you yet another exclusive issue, with 

our style clear to see. And talking of celebrations, in this 

issue we couldn’t help but talk about the celebrations for 

40 years of independence of the country. A magical date, 

for us to reflect on who we are, where we came from and 

where we are heading. With each year that has passed, we 

have experienced one more cycle, more experiences, more 

stories of Angolans and, above all else, conquests. For 

these reasons, this issue is even more special, and its care-

fully selected content, portrays an atmosphere of celebra-

tion. We continue to bring you reasons to remain bowled 

over by the charms of Villas&Golfe. We continue to bring 

you stimulating content, showing you unseen and exclu-

sive images. Every issue, every page and every feature is 

designed for you. The best gift we could receive is your sat-

isfaction when turning each of our pages. We understand 

that the best places, the most sough-after destinations, 

the culture of this African nation and its leading personali-

ties, should be brought to you. And so, here we are! Year af-

ter year, we can feel your recognition. Our readers, friends 

and partners, are with us on this adventure through Ango-

la. Motivated, we head off to conquer new challenges and, 

primarily, new content for you. The quality of our editorial 

policy will walk hand in hand with the country. In this issue 

we bring you faces from the insurance sector, and beyond. 

In our cultural pieces we look for the real sense of achieve-

ment in knowledge and experience of others. From reality 

to fiction. Nobody is left out. We bring you fashion design, 

care of Félicia Mahatma, and we adorn ourselves with pre-

cious jewellery from RCM. Then we instil in you, the desire 

to travel and enjoy luxurious settings. We dedicate issue 

no. 36 to all our readers. Yes, to you!   
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No dia de aniversário comemora-se a vida. Assim o faze-

mos nós. Esta edição celebra a alma da Villas&Golfe em 

Angola, e o caminho percorrido ao longo destes seis anos 

de existência. Neste editorial comemoramos mais um ano 

e, às vésperas do Natal, melhor presente era impossível. 

Brindamos a este número, a tudo e todos que dele fizeram 

parte. Oferecemos-lhe mais um número exclusivo, com 

o nosso carimbo bem assente. E por falar em celebração, 

nesta edição não podíamos deixar de falar da celebração 

dos 40 anos de Independência do país. Uma data mági-

ca para reflectirmos sobre quem somos, de onde viemos 

e para onde caminhamos. A cada ano passado, vivemos 

mais um ciclo, mais experiências, mais histórias das gen-

tes da terra e, acima de tudo, conquistas. Por estes moti-

vos, esta tiragem é mais especial, e o conteúdo, cuidadosa-

mente seleccionado, retracta um ambiente de celebrações. 

Continuamos a dar-lhe motivos para permanecer rendido 

aos encantos da Villas&Golfe. Continuamos a debruçar-

-nos sobre conteúdos estimulantes, mostramos-lhe ima-

gens inédias e exclusivas. Cada edição, cada página e cada 

tema são pensados para Si. O nosso melhor presente é a 

sua satisfação ao folhear cada página nossa. Entendemos 

que os melhores lugares, os destinos mais procurados, a 

cultura desta terra africana e as personalidades de rele-

vo devem chegar até Si. Por isso, eis-nos aqui! Ano após 

ano, é perceptível o vosso reconhecimento. Os nossos lei-

tores, amigos e parceiros estão connosco nesta aventura 

por Angola. Seguiremos, motivados, à conquista de novos 

desafios e, principalmente, de novos conteúdos para Si. O 

rigor da nossa linha editorial caminhará, lado a lado, com 

o país. Neste número apresentamos-lhe figuras do sector 

segurador, mas não só. Nos artigos culturais buscamos na 

sabedoria e experiência alheias o verdadeiro sentido de 

realização. Da realidade à ficção. Não há quem fique de fora. 

Evidenciamos o design de moda, pelas mãos de Felícia 

Mahatma, e ornamentamo-nos com as preciosas jóias da 

RCM. Depois incutimos, em Si, a vontade de querer viajar 

e desfrutar de recantos luxuosos. Dedicamos esta 36.ª edi-

ção a todos os nossos leitores. Sim, a Si!
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A editora PM Media foi a responsável pela edição e pu-

blicação do livro intitulado Memorial António Agostinho 

Neto, uma obra que conjuga todos os momentos da vida 

e do percurso do primeiro Presidente da República de  

Angola. Com supervisão atenta do Memorial António 

Agostinho Neto (MAAN), a editora PM Media recolheu ele-

mentos históricos que comprovaram a grandeza do líder 

que guiou o povo angolano à Independência. Responsá-

vel pela pesquisa, revisão, fotografia e design, a equipa da 

PM Media aliou-se ao MAAN na realização deste projecto 

que, a ser apresentado nas comemorações dos 40 anos da 

Independência, vai eternizar a memória do homem que li-

bertou o povo da alçada colonial portuguesa. Nas páginas 

do livro, para além de constarem todos os pormenores do 

percurso de luta de António Agostinho Neto, é possível en-

contrar todas as explicações sobre as valências do edifício 

do MAAN, a poesia netiana, os discursos inconfundíveis e 

as mensagens de condolência na hora da partida.

\\NEWS

Publisher PM Media was responsible for the creation  

and publication of the book entitled Memorial António 

Agostinho Neto, a work that combines every moment 

of the life and career of the first president of the Repub-

lic of Angola. With the close supervision of the António  

Agostinho Neto Memorial (MAAN), the publisher PM Media 

gathered historic elements that reveal the grandeur of 

the leader that guided the Angolan people towards Inde-

pendence. Responsible for the research, editing, photogra-

phy and design, the team at PM Media joined forces with 

MAAN to undertake this project, which, when presented 

at the commemorations of 40 years of Independence, will 

immortalise the memory of a the man that freed the peo-

ple from Portuguese colonial rule. In addition to featuring 

every detail of António Agostinho Neto’s struggle, the pag-

es of the book also contain information on the many fac-

ets of the MAAN building, on the first president’s poetry, his 

unforgettable speeches and the messages of condolence 

when he left this world.

PM MEDIA EDITA LIVRO DO MAAN \\ PM MEDIA PUBLISHES MAAN BOOK
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Uma colecção de obras seleccionadas da autoria de 40 

alunos do Instituto Aldo Lara esteve em exposição no  

Memorial António Agostinho Neto. A iniciativa, denomina-

da Criar Arte com os Olhos Secos, enquadrou-se no plano 

das festividades dos 40 anos da Independência de Angola. 

A montra artística juvenil fez parte da primeira edição 

do projecto Caderno de Arte na Escola, criada pelo jovem 

arquitecto Walter Pataca, em que jovens participantes ti-

veram a oportunidade de dar largas à criatividade e criar 

obras de desenho e pintura. «Pode parecer um exercício 

resumido no simples acto de desenhar e pintar, porém for-

neceu aos participantes o desenvolvimento da funciona-

lidade cognitiva e sensorial, a perspectiva de observação 

da vida no sentido criativo e empreendedor, a ampliação 

da cosmovisão, requisitos para o crescimento humano», 

pode-se ler na nota enviada à imprensa.

A collection of selected works by 40 students at the Aldo 

Lara Institute was on display at the António Agostinho 

Neto Memorial. The initiative, entitled Criar Arte com os  

Olhos Secos (Creating Art With Dry Eyes), figured as part of 

the festivities for 40 years of Angola’s Independence. The 

show of youth art was part of the first edition of the Cader-

no de Arte na Escola project (Art Notebook at School), cre-

ated by young architect Walter Pataca, in which the young 

participants had the chance to let their creativity run wild, 

and to create drawings and paintings. «It might seem an 

exercise that boils down to the simple act of drawing and 

painting, but it provided the participants with the develop-

ment of cognitive and sensorial functionality, with the per-

spective of observing life from a creative and enterprising 

angle, expanding their worldview, requirements for human 

growth», the press release on the event stated.

CRIAR ARTE COM OS OLHOS SECOS \\ CREATING ART WITH DRY EYES
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De acordo com um relatório do Ministério da Geologia e Mi-

nas angolano, foram produzidos e comercializados no país, 

durante o mês de Setembro, um total de 794.538,49 quilates 

de diamantes, vendidos a um preço médio de 125 dólares por 

quilate. Em comparação com o mês de Agosto, registou-se 

um aumento significativo no volume e valor comercializado 

de 19,19% e 24,51%, respectivamente. No mesmo relatório, 

o Ministério da Geologia e Minas justifica estes aumentos 

com a «qualidade e o volume em pedras especiais do Luó 

e das produções aluvionares no Cuango e em Chitotolo», 

localizadas no interior angolano. Angola está entre os cinco 

principais produtores mundiais de diamantes.

According to a report compiled by the Angolan Ministry of 

Geology and Mining, during the month of September, a to-

tal of 794,538.49 carats of diamonds where produced and 

traded in the country, sold at an average price of USD 125 

per carat. In comparison with the month of August, this 

represented a significant rise in volume and value traded 

of 19.19% and 24.51%, respectively. In the same report, the 

Ministry of Geology and Mining justifies these increases 

with the «quality and volume in special stones from the 

Luó mine and from alluvial production in Cuango and in 

Chitotolo», located in Angola’s interior. Angola is among 

the five main diamond producers in the world.

A Angonabeiro prevê atingir em 2015 uma facturação aci-

ma dos 30 milhões de dólares, um aumento substancial de 

25% face aos resultados consolidados em 2014, segundo 

avança o director-geral da empresa de café. A evolução da 

Angonabeiro tem sido constante, tendo vindo a registar 

crescimento de dois dígitos há três anos. A empresa está 

presente em Angola desde 2000 e actua na área do comér-

cio e da indústria, com as marcas de café Ginga e Delta, os 

produtos Adega Mayor e Agrodelta, a água Vimeiro e a cer-

veja Sagres.

Angonabeiro expects to achieve a 2015 turnover of more 

than USD 30 million, a substantial increase of 25% when 

compared to the results achieved in 2014, according to the 

managing director of the coffee company. Angonabeiro’s 

evolution has proved steady, and has registered double-

digit growth for three years. The company has been pre-

sent in Angolan since 2000 and operates in the field of 

trade and industry, with the coffee brands Ginga and Delta, 

the products Adega Mayor and Agrodelta, Vimeiro water 

and Sagres beer. 

DIAMANTES \\ DIAMONDS

ANGONABEIRO 
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MIRADOURO DA LUA | FOTO PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO
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RUI DA COSTA 
CAMPOS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY CEDIDAS POR GLOBAL SEGUROS

«Os princípios de gestão são universais 
e intersectoriais» \\ «The principles of 

management are universal and cross-sectoral»

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW
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O currículo impressiona pela multiplicidade de sectores em 

que ocupa, ou já ocupou, cargos executivos de alta relevân-

cia. Rui da Costa Campos é o actual presidente do conse-

lho de administração da Global Seguros, mas também do 

Banco Keve e até do Recreativo do Libolo – equipa que dis-

puta o Girabola –, além de manter participações em órgãos 

sociais de muitas outras empresas, algumas sediadas em 

países estrangeiros. Do sector segurador, ao sector bancá-

rio, passando pelo desporto, pela indústria e pelas finanças, 

este multifacetado gestor apoia-se em estruturas que lhe 

permitem manter o controlo e a linha orientadora em todos 

os cargos que ocupa. Formado em gestão e administração 

de empresas, Rui da Costa Campos fez inicialmente carrei-

ra em funções na área financeira, mas acabaria mais tarde 

por enveredar por cargos de direcção geral em empresas 

de ramos tão distintos quanto a indústria farmacêutica, a 

área financeira, o trading de comodities e até a indústria 

cervejeira. Foi em 2003 que aceitou o convite para integrar 

o Banco Keve e, posteriormente, em 2005, integrou o leque 

de gestores que fundaram a Global Seguros que, pelo se-

gundo ano consecutivo, foi 

considerada a melhor segu-

radora de Angola. Um super-

-gestor e um executivo po-

livalente, Rui da Costa Cam-

pos fala sobre os desafios da 

gestão intersectorial e sobre 

o crescimento do sector se-

gurador angolano, onde a 

‘sua’ Global Seguros tem tido 

um papel de destaque.  

É, de momento, Presidente do Conselho de Administra-

ção (PCA) da Global Seguros, do Banco Keve e até de um 

clube de futebol: o Recreativo do Libolo. Como se gere uma 

posição executiva em três áreas tão distintas? 

E além das tarefas que nomeou, ainda estou presente 

em mais de oito órgãos sociais de outras tantas empresas, 

algumas delas no estrangeiro. Realmente não é fácil pois 

temos de estar disponíveis em várias situações. Mas os 

princípios de gestão são universais e intersectoriais. Por 

isso, a primeira regra de ouro, para se conseguir abarcar a 

gestão de um vasto leque de actividades, é uma rigorosa 

gestão de tempo. A segunda regra é procurar constante-

mente rodear-me de equipas especializadas, com alto ní-

vel de competências técnicas e comportamentais e fran-

camente disponíveis. Só assim é possível conseguir gerir 

tantos projectos. Claro que a par de tudo isto tenho a sorte 

de ter uma família muito compreensiva, onde impera o es-

pírito de que cada um deve pessoalmente, e através dos 

seus projectos, contribuir para o bem colectivo.

His CV impresses in the variety of sectors in which he 

holds, or has held, executive positions of major impor-

tance. Rui da Costa Campos is the current chairman of 

the board of directors of Global Seguros, but also of Banco 

Keve and also of Recrativo do Libolo – a team playing in the 

Girabola league -, in addition to serving on the manage-

ment bodies of many other companies, some of which are 

based in foreign countries. From the insurance sector, to 

the banking sector, or from sport to industry and finance, 

this multifaceted executive is supported by structures 

that allow him to maintain control and the guiding line in 

every post he holds. Trained in business management and 

administration, Rui Da Costa Campos began his career in 

finance, but he ended up embarking on general manage-

ment positions within companies in fields as diverse as 

the pharmaceutical industry, the financial area, commod-

ity trading and even the beer industry. In 2003 he accepted 

the invitation to join Banco Keve and, subsequently, in 

2005, he joined the team of people founding Global Seg-

uros, which, for the second year in a row, had been consid-

ered Angola’s best insurance 

company. A super-manager 

and a highly versatile execu-

tive, Rui da Costa Campos 

talks about the challenges of 

cross-sectoral management 

and about the growth of the 

Angolan insurance sector, 

in which ‘his’ Global Seguros 

has played an important role.

You are currently Chairman of the Board of Directors of 

Global Seguros, of Banco Keve, and also of ‘Recreativo do 

Libolo’ football club. How do you manage an executive po-

sition in three areas that are so different?

And, in addition to the posts you listed, I am also part of 

eight further management bodies in another eight com-

panies, some of which are abroad. It really isn’t easy as you 

have to be available in various situations. But the principles 

of management are universal and cross-sectoral. As such, 

the first golden rule, to be able to embrace the manage-

ment of a vast range of activities, is strict time manage-

ment. The second rule is constantly striving to surround 

myself with specialised teams, with a high level of techni-

cal and behavioural skills and openly available. Only then 

are you able to manage so many projects. Of course, along-

side all of this, I am lucky enough to have a very under-

standing family, in which the prevailing spirit is one where 

every person, personally, or through their projects, should 

contribute to the collective good.  

«A Global Seguros pretende 
contribuir para o desenvolvimento 
da cultura de seguros em Angola» 

\\ «Global Seguros aims to 
contribute to developing the culture 

of insurance in Angola» É um apaixonado por desporto? É nessa área que se 

sente mais confortável enquanto PCA?

Sou um apaixonado pelo desporto e pelo futebol em par-

ticular. Desde criança que o meu pai incutiu a mim e aos 

meus irmãos o gosto pelo futebol e pelo desporto em geral. 

O meu avô paterno foi um dos fundadores do Recreativo do 

Libolo, tendo sido inclusive presidente, nos primeiros anos. 

O meu pai foi atleta do Recreativo nos anos 1950. A paixão 

pelo Recreativo vem da infância, onde ia, juntamente com 

todos os amigos em Calulo, ver os jogos que o Recreati-

vo disputava nos anos 1960 e 1970. Ser presidente de um 

clube desportivo é uma experiência única em termos de 

vivência nas lides da gestão. Ali, as competências em ter-

mos de rigor, foco, disponibilidade e relações interpessoais 

são testadas em cada minuto. É uma escola de treino em 

competências comportamentais. Recomendo a todos  

os gestores.

Como é que descreve o seu papel nestes três pontos: se-

guradora, banco e desporto. 

No banco Keve sou um PCA não executivo, e portanto 

exerço a função de chairman, estando a gestão operacio-

nal a cargo de uma comissão executiva presidida por um 

Are you a sports fan? Is this the area in which you feel 

most comfortable as chairman?

I am a fan of sport and of football in particular. Ever since 

I was a child my father has instilled in me and my broth-

ers a love of football and of sport in general. My paternal 

grandfather was one of the founders of Recreativo do  

Libolo, and was also its chairman, in its early years. My fa-

ther was an athlete at Recreativo in the 1950s. My passion 

for Recreativo stems from my childhood, when I would 

go with my friends in Calulo to see the games Recreativo 

played during the 1960s and 1970s. Being the chairman of 

the sports club is a unique experience in terms of experi-

ence in management matters. There, skills in terms of rig-

our, focus, openness and interpersonal relations are tested 

at every moment. It is training school in behavioural skills. 

I would recommend it for all managers.

How would you describe your role in these three areas: 

insurance, banking and sport?

At Banco Keve I am a non executive chairman, and 

therefore I perform the role of chairman, with the opera-

tional management taken care of by an executive commit-

tee presided over by a CEO. At Global Seguros, I effectively 
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CEO. Na Global Seguros exerço efectivamente a função de 

CEO, estando a meu cargo a coordenação da gestão ope-

racional da companhia. No Recreativo do Libolo exerço a 

função de presidente da direcção, actuando como o coor-

denador operacional das áreas desportivas e de apoio nas 

modalidades de alta competição que o clube tem, nomea-

damente o futebol e o basquetebol.

A Global Seguros foi considerada, pelo segundo ano 

consecutivo, a melhor seguradora de Angola. Este reco-

nhecimento é importante?

Claro que essa distinção nos faz sentir orgulhosos pelo 

trabalho desenvolvido por toda a equipa da Global Segu-

ros, mas simultaneamente coloca-nos a responsabilidade 

de continuar a pautar o nosso desempenho por elevados 

padrões de qualidade e competência. O reconhecimento 

vem dos nossos clientes que vêem em nós um parceiro de 

referência no mercado segurador. 

Quando é que a Global Seguros surge no mercado e quais 

os seus preceitos operacionais?

A Global surgiu no mercado segurador em 2006, tendo 

como visão contribuir para o desenvolvimento da cultura 

de seguros em Angola.

Que tipos de serviços disponibilizam?

A empresa proporciona aos clientes todos os produtos 

de seguros nos ramos vida, não vida e gestão de fundos  

de pensões.

perform the function of CEO, with my role including the 

operational management of the company. At Recreativo 

do Libolo, I am the chairman of the board, working as the 

operational coordinator of sports areas and support for top 

competition sports the club is involved in, namely football 

and basketball.

Global Seguros has been considered, for the second year 

in a row, Angola’s best insurance company. Is this recogni-

tion important?

Of course this distinction makes us feel proud of the 

work that the whole Global Seguros team has undertaken, 

but at the same time it gives us the responsibility of con-

tinuing to guide our performance according to high stand-

ards of quality and competence. The recognition comes 

from our customers, who see in us a benchmark partner in 

the insurance market.

When did Global Seguros enter the market and what are 

its operational principles?

Global entered the insurance market in 2006, with the 

aim of contributing to the development of insurance cul-

ture in Angola.

What kind of services does it offer?

The company provides its customers with every insur-

ance product in areas that include life, non-life and pen-

sion fund management.

Qual é o principal foco de mercado enquanto companhia 

seguradora?

Temos focado a nossa estratégia em permitir oferecer 

aos nossos clientes as soluções adequadas e melhores 

práticas do nosso mercado em termos de protecção dos 

seus activos.

Qual é o balanço que faz da Global Seguros, desde o iní-

cio até ao presente?

Do ponto de vista da performance da produção, é sem 

dúvida encorajador pois o crescimento tem sido exponen-

cial. Estamos agora focados em consolidar a nossa car-

teira, procurando potenciar a rentabilidade. Em termos de 

reconhecimento do mercado, estamos muito satisfeitos, 

pois são vários os reconhecimentos manifestados pelos 

nossos clientes e pelo mercado em geral. No que diz res-

peito à qualidade da nossa equipa fizemos também aí um 

trabalho fantástico, quer do ponto de vista das competên-

cias técnicas e operacionais, quer do ponto de vista das 

competências comportamentais.

Qual considera ser a base do sucesso da Global Seguros?

Sem dúvida muita transpiração e alguma inspiração. 

Mas nada como ter uma equipa motivada, dedicada e  

com paixão.

What is the main market focus as an insurance  

company?

We have focused our strategy on being able to offer our 

customers with suitable solutions and better practice of 

our market in terms of protecting their assets.

What assessment would you make of Global Seguros, 

from its beginning to the present day?

From the point of view of production performance, it is 

without doubt encouraging, as the growth has been ex-

ponential. We are now focused on consolidating our port-

folio, striving to enhance profitability. In terms of market 

recognition, we are very satisfied, as there has been much 

recognition shown by our customers and by the market in 

general. When it comes to the quality of our team, we have 

done excellent work there too, whether from the point of 

view of technical and operational expertise, or from the 

point of view of behavioural skills. 

What do you believe lies behind the success of Global 

Seguros?

Without a doubt, plenty of sweat and some inspiration. 

But there’s nothing like having a motivated, dedicated and 

passionate team.
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O que destaca a Global Seguro da concorrência? 

Os nossos concorrentes são por nós encarados como 

parceiros pois estamos numa fase de desenvolvimento da 

cultura de seguros em Angola. E para isso todos nós somos 

importantes. Ao nível da diferenciação, mais que ao nível 

dos produtos, procuramos estabelecer a diferença ao nível 

do serviço.

Qual a importância que um bom plano de seguros tem 

no desenrolar do normal funcionamento das instituições e 

da sociedade em geral?

É importantíssimo que cada um de nós possa ter os seus 

riscos segurados, para que, sem sobressaltos, possamos 

fazer face a eventuais imprevistos, mitigando assim os im-

pactos negativos que o nosso planeamento, quer pessoal, 

quer de instituições possa vir a sofrer. Só assim construire-

mos uma sociedade mais responsável.

Dada a actual refracção da economia angolana, como an-

tevê a evolução a médio prazo do sector segurador no país? 

Grandes desafios se impõem ao mercado financeiro e 

segurador, em particular, nos 

próximos anos. Contudo, de-

vemos todos continuar a fa-

zer os investimentos neces-

sários, tendo em vista contri-

buir para a educação finan-

ceira. Em tempos de crise, as 

ameaças são mais premen-

tes, mas também são tempos 

de grande oportunidade.

Que projectos têm no âmbito da responsabilidade social 

da Global Seguros?

Temos estabelecido o nosso programa de responsabi-

lidade social, que integra acções nas áreas do desporto, 

da cultura e da saúde. Temos acções programadas para o 

desenvolvimento da formação de jovens em futebol e bas-

quetebol em Calulo, através do Recreativo do Libolo, bem 

como patrocínios de programas culturais e de doações  

a hospitais.

De uma forma genérica, que perspectivas futuras tem 

para as funções que exerce na Global Seguros, no Banco 

Keve e no Clube Desportivo do Libolo?

O futuro implica enfrentar as dificuldades do mercado 

nas melhores condições de solidez, com o empenho e dis-

ponibilidade ilimitada dos elementos das minhas equipas. 

Tento passar a todas as equipas que lidero a seguinte má-

xima: one team, one vision, one champion.

What sets Global Seguros apart from the competition?

Our competitors are seen by us as partners as we are in 

a phase of developing the culture of insurance in Angola. 

And to this end, we are all important. In terms of differenti-

ation, more than in terms of products, we strive to establish 

our difference in terms of service.

How important is a good insurance plan in the develop-

ment of the normal operations of institutions and of soci-

ety in general?

It is very important that every one of us can have our risks 

insured, so that we can smoothly cope with unforeseen 

events, thus alleviating the negative impact that our plan-

ning, whether personal, or of institutions, can come to suf-

fer. Only thus can we construct a more responsible society.

Given the current downturn of the Angolan economy, 

how do you envisage the evolution of the insurance sector 

in the country, in the medium term?

The financial and insurance market is faced with major 

challenges, in particular in the coming years. Neverthe-

less, we all have to continue 

making the necessary in-

vestments, with a view to 

contributing to financial 

education. In times of crisis, 

the threats are more press-

ing, but they are also times 

of great opportunity.

What projects does Global 

Seguros have within the scope of social responsibility?

We have established our social responsibility pro-

gramme, which features activities in the areas of sport, 

culture and health. We have activities planned for the de-

velopment of training of young people in football and bas-

ketball in Calulo, via Recreativo do Libolo, as well as spon-

soring cultural programmes and donating to hospitals. 

Generically speaking, how do you see the future of the 

roles you have at Global Seguros, at Banco Keve and at 

Clube Desportivo do Libolo?

The future implies facing the difficulties of the market 

in the soundest of conditions, with the commitment and 

unlimited availability of the members of my teams. I try to 

pass on the following maxim to all the teams I head: one 

team, one vision, one champion.

«O futuro implica enfrentar as 
dificuldades do mercado nas 

melhores condições de solidez»\\ 
The future implies facing the 

difficulties of the market in the 
soundest of conditions»



SERRA DA LEBA

Uma luminosidade arrebatante. A extraordinária Serra da Leba é um encanto pai-

sagístico cravado na Natureza de Angola. Projectada sobre a montanha, a poucos 

quilómetros da cidade do Lubando, esta serra, retratada por uma beleza discreta e 

serpenteada pela estrada que, de curva em curva, vai mostrando todo o aperfeiçoar 

da beleza nela inserida, é um autêntico recanto histórico.

An overwhelming light. The extraordinary Serra da Leba is a scenic wonder wedged 

into Angola’s natural setting. Rising up high, a few kilometres from the city of 

Lubango, this mountain range, revealing a discreet beauty, with a road snaking up 

its slopes, which, curve after curve, shows of the perfection of the beauty in it in-

serted, is truly a historic part of the world. 
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FENDA  DA TUNDAVALA

Do cimo do maciço montanhoso, situado em plena Serra da Leba, a vista é 

única: deslumbrante. O abismo. De um lado, os penhascos predominantes do 

Planalto Central de Angola, o céu limpo e de cor intensa. Do outro, uma planície 

apaziguadora. A altitude, de 2200 metros, provoca um desnível ofuscante. A 

paisagem é celestial entre a gigantesca falésia, de parede rochosa, e a enorme 

planície que ao fundo se faz ver.

From the top of the highlands, right within the Serra da Leba, the view is unique: 

breathtaking. The chasm. On the one side, the predominant cliffs marking the 

end of the central highlands of Angola, the clear sky, intense in colour. On the 

other, a soothing plain. The altitude, at 2200 metres, produces a dazzling gap. The 

scenery is celestial between the gigantic cliff, its rocky wall, and the huge plain 

revealed down below.
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CRISTO REI

Um monumento histórico. Património nacional. A Estátua do Cristo Rei de-

nota uma simplicidade impressionante. Edificado em 1957, este monumento 

com a sua imponência leva-nos a outra dimensão. A paz e a tranquilidade 

unem-se no cimo da serra. 

A historic monument. National heritage. The Statue of Christ the King reveals 

an impressive simplicity. Built in 1957, this monument takes you to another 

dimension with its grandeur. Peace and tranquillity are united on the hilltop.
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PULULUKWA 
RESORT 
Sob o olhar da Natureza

With nature watching on
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

LUBANGO



‘Descanso’. Assim como o significado de ‘Pululukwa’ – 

‘Descanso’, em Umbundo –, nos remete à História, é no des-

cansar que procuramos descobrir este mundo paisagístico 

e, essencialmente, o nosso mundo interior. É na palavra 

‘descanso’ que este Resort nos faz querer lá voltar, nos faz 

sentir a paz e a tranquilidade, despois da azáfama do quoti-

diano. Fascina-nos. Inspira um sentimento de liberdade. 

Escondido por detrás da vegetação e das montanhas, 

este Resort de luxo, localizado no bairro da Mapunda, na 

cidade de Lubango, capital da província do Huíla, é uma au-

têntica pérola preciosa de Angola. São hectares e hectares 

de Natureza. Não são precisas muitas horas para chegar ao 

Pululukwa. Apanhamos um voo, em Luanda, e pouco tem-

‘Rest’. Just as the meaning of ‘Pululukwa’ - ‘Rest’, in Um-

bundo -, takes us back to history, it is through rest that we 

strive to discover this scenic world and, essentially, our in-

ner world. It is in the word ‘rest’ that this resort makes us 

want to return there, makes us feel peace and tranquillity, 

after the rush of everyday life. It fascinates us. It inspires a 

feeling of freedom.

Hidden behind the vegetation and the mountains, this 

luxury resort, located in the neighbourhood of Mapunda, 

in the city of Lubango, the capital of the province of Huíla, is 

truly a precious pearl of Angola. There are hectares and hec-

tares of nature. It doesn’t take very long to get to Pululukwa.  

We take a flight, in Luanda, and soon afterwards we’re  

po depois aterramos em Lubango. Percorremos, em menos 

de nada, as ruas da cidade desde o aeroporto até ao local 

onde está situado o Resort. Antes mesmo de entrar, fica-

mos rendidos à beleza presente no exterior do Pululukwa. 

Entramos. E, à medida que vamos descendo em direcção 

à recepção, apreciamos a formosa arquitectura, as paisa-

gens únicas e respiramos a Natureza. Chegamos à recep-

ção. No lodge, um edifício de pedra e madeira, dão-nos 

as boas-vindas. Sentimos logo que estamos no melhor 

destino para um verdadeiro ‘descanso’. É de uma beleza 

singular, difícil de descrever, mas fácil de desfrutar, ainda 

que, por momentos, fiquemos paralisados no tempo, des-

lumbrados. O verde, na vegetação, o canto dos pássaros, o 

already landing in Lubango. In no time at all we’ve passed 

through the streets of the city from the airport to the place 

in which the resort can be found. Before we’ve even en-

tered, we are amazed by the beauty found outside Pulu-

lukwa. We go in. And, as we make our way down towards 

the reception, we can take in the beautiful architecture, the 

unique scenery and we soak up nature. We arrive at recep-

tion. In the lodge, a stone and timber building, we are made 

very welcome. We immediately feel that we are at the best 

possible destination for true ‘rest’. It is of unique beau-

ty, which is difficult to describe, but easy to enjoy, even 

though, for a few moments, we remain paralysed in time, 

blown away. The green, of the vegetation, the birdsong, the 
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ar puro que respiramos, a poucos quilómetros da cidade, a 

água cintilante que chega aos lagos e a calma existentes 

neste lugar são extasiantes. Num só lugar, encontramos a 

presença de animais selvagens, de vegetação que abraça 

todo o espaço e de vistas deslumbrantes. 

Ao levantar cedo, e percorrendo os passadiços, de ma-

deira ou pedra, vamos observando o mundo mágico dos 

animais lá existentes e a calmaria que as árvores nos pro-

porcionam. Alguma vez imaginou acordar com zebras à 

porta?! No Pululukwa é possível. Encontramos muitas es-

pécies animais como zebras, galinhas d’Angola, ou outras 

espécies de aves, jacarés nas águas dos lagos, e muitas ou-

tras. Um verdadeiro oásis africano. 

pure air we are breathing, just a few kilometres from the 

city, the sparkling water in the lakes and the calm that can 

be found in this place are rapturous. In just one place, we 

find the presence of wild animals, of vegetation embracing 

the entire space and breathtaking views.

Getting up early, and the making our way along the 

wooden or stone pathways, we can see the magical world 

of the animals that live there and the sense of calm the 

trees provide us with. Have you ever dreamed of waking 

to zebras at your door?! This can happen at Pululukwa. We 

find many animal species, including zebras, guinea fowl, 

and other bird species, alligators in the waters of the lakes, 

and many others. A veritable African oasis.

Num passeio a pé ou de bicicleta vamos adorando o 

mundo verde ali pertencente e as espécies que por lá 

se apaziguam. Um espaço convidativo a uma terapia do 

corpo e da alma de quem do stress do quotidiano se quer  

ver livre.  

Os cerca de 60 bungalows distribuídos pelas aldeias 

existentes dentro da propriedade, todas elas com carac-

terísticas diferentes, proporcionaram um verdadeiro mo-

mento de descanso. Mas, na verdade, quer seja uma es-

tadia de lazer, ou de trabalho, a certeza é uma: está-se em 

harmonia com a Natureza. 

Cada aldeia tem o seu significado: a Madeirense ho-

menageia uma arquitectura típica da ilha portuguesa; a  

Kimbo Muholo retracta um pouco os povos huílanos Nha-

neca Humbi; e a Aldeia Zulo, a de maior dimensão, exibe 

um estilo mais sul-africano e é o ex-líbris do Resort. É só 

escolher com que cultura ‘se quer deitar’ e, ao mesmo tem-

po, recordar alguma delas. Em todos os bungalows, na sua 

Whether walking, or on a bike ride, we fall for the green 

world that exists there, and the species that rest there. An 

inviting space and therapy for the body and soul, for any-

one wanting to be free of everyday stress.

The 60-or-so bungalows distributed around the ‘villages’ 

within the property all have different characteristics, while 

all providing moments of pure rest. But, when it comes to 

it, no matter whether you’re there for pleasure or for busi-

ness, one thing is certain: you are in harmony with nature.

Each village has its meaning: Madeirense pays trib-

ute to the typical architecture of the Portuguese island of  

Madeira; Kimbo Muholo portrays the Nhaneca Humbi 

people of Huíla; and the Zulu village, the largest of them 

all and the resort’s highlight, reveals a more South African 

style. All you need is choose which culture you want to fall 

asleep with and, at the same time, recall some of them. In 

every bungalow, most of which are circular, the elegance 

and comfort invested in this project is clear to see.
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maioria circulares, é notável a elegância e o conforto com 

que foi pensado todo este projecto. 

E para os apreciadores de uma gastronomia tipicamente 

africana, e não só, o restaurante do Pululukwa, de gosto re-

quintado, oferece uma carta apetecível. As escolhas, quer 

recaiam no Valente de Cherne, acompanhado por jimboa, 

quiabos, beringela e funje, quer no prato de carne de No-

vilho, ou em muitos outros, são garantia de sucesso. E, no 

final, é só deliciar-se com as variadas sobremesas. Mas se 

preferir apenas degustar um bom vinho, num ambiente 

místico, pode sempre optar pelo Wine Bar. 

And for those who enjoy typically African food, and more 

besides, the tasteful restaurant in the resort, offers an ap-

petising menu. The choices, whether wreckfish, served 

with jimboa, okra, aubergine and cassava flour mash, or the 

beef dish, or the many others on offer, will always impress. 

And to round it all off, you can enjoy one of the many deli-

cious desserts. But if you just feel like enjoying a fine wine, 

in a mystical setting, you can always go for the wine bar.

In this luxury resort, every detail has been thought of. 

The best place for ‘rest’. The design, the decoration, the 

presence of nature, in every part of the resort, reveal both 

the simplicity and the refinement of a luxury space. The 

ideal place for absolute repose. An inviting setting, in com-

munion with nature, with the colour palette in perfect har-

mony. A place that, in the eyes of the resort team, is for 

feeling and dreaming.   

Neste Resort de luxo tudo foi feito ao pormenor. O me-

lhor sítio para o ‘descanso’. O design, a decoração, a pre-

sença da Natureza, em cada canto do Resort, revelam si-

multaneamente a simplicidade e o requinte de um espaço 

de luxo. O lugar ideal para o repouso absoluto. Um cenário 

convidativo à comunhão com natureza, com as cores em 

perfeita sintonia. Um lugar que, aos olhos da equipa do  

Resort, é para sentir e sonhar.
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Ó pátria, nunca mais esqueceremos

Os heróis do 4 de Fevereiro.

Ó pátria, nós saudamos os teus filhos

Tombados pela nossa Independência.

Aos primeiros acordes, logo se juntam vozes em uníssono, 

numa manifestação de pertença a uma nação orgulhosa. 

Na haste, a bandeira vermelha, negra e dourada esvoaça, 

enchendo os corações de um sentimento de pertença sem 

igual. Há 40 anos, pouco antes da declaração solene de In-

dependência, construíam-se em Angola os símbolos in-

temporais de um povo que há muito ansiava pela sua liber-

dade. Com um sentimento de missão que se mesclava com 

um orgulho imenso, Ruy Mingas teve o seu nome inscrito 

nesse pequeno grande momento da história de Angola. O 

músico compôs os acordes da música que identifica o país 

além-fronteiras, como uma nação una e solidificada por 

um imenso sonho comum, o sonho que soltou um povo 

das amarras de um império colonial obsoleto.  

Oh homeland, we will never forget

The heroes of the 4th of February

Oh homeland, we salute your children

Fallen for our Independence 

As the first chords begin to play, the voices immediately 

join together in unison, in a demonstration of being part of 

a proud nation. On the flag post, the red, black and golden 

flag flutters, filling hearts with an unparalleled feeling of 

belonging. 40 years ago, a little before the solemn decla-

ration of Independence, the timeless symbols were being 

built in Angola of a people that had long yearned for its 

freedom. With a sense of mission, blended with immense 

pride, Ruy Mingas had his name inscribed in this small, 

yet major moment in the history of Angola. The musi-

cian composed the chords of the music that identifies the 

country beyond its borders, as a united nation, solid in its 

immense common dream; the dream that freed a people 

from the chains of an obsolete colonial empire.

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1,2 - MANUEL TEIXEIRA; 3 - MIGUEL COSTA

Um só povo, uma só nação
One people, one nation

ART  CULTURE

ANGOLA AVANTE!



Na noite de 9 de Novembro de 1975, Ruy Mingas encon-

trava-se em casa, juntamente com o irmão, a jogar uma 

partida de xadrez. A noite começara calma para o músico, 

não obstante o ambiente em Angola dar já sinais claros 

que anteviam a inevitabilidade do que viria a acontecer 

dois dias depois. Ainda assim, enquanto movimentava os 

peões no tabuleiro de xadrez, Ruy Mingas não sabia ainda 

estar prestes a ser convidado a erigir algo que o conectaria, 

para sempre, à história da Independência angolana. O jogo 

de tabuleiro foi subitamente interrompido por um envia-

do de Manuel Rui Monteiro, então ministro da Informação, 

que lhe bate à porta e o informa que o Bureau Político do 

MPLA tinha dado indicações para que ambos – ele e Ma-

nuel Rui – compusessem letra e ritmo de uma música que 

se tornasse símbolo da identidade comum angolana. 

Já na casa do ministro, que era praticamente um vizinho, 

o músico começou por compor os ritmos da música, noite 

fora, enquanto Manuel Rui se debruçava sobre os versos. 

No quarto ao lado, alguns companheiros, incluindo o irmão 

Sandy Mingas, tratavam das questões relativas à bandeira 

nacional. Enquanto se erigiam esforços no sentido de ga-

rantir que a declaração solene de Independência seria feita 

a breve trecho, naquela casa construíam-se os alicerces 

simbólicos que sustentariam a credibilidade e que unifica-

riam um país ansioso por alterar o mapa político de África. 

Naquela noite criava-se o Angola Avante!, em representa-

ção da liberdade de um povo pronto para seguir o seu rumo. 

Em 1975, Ruy Mingas contava 36 anos de uma vida já 

cheia de peripécias. Antes da Independência do país que 

sempre considerou seu, Ruy Mingas fora para Portugal 

ainda muito jovem, onde estudou Desporto e Educação 

Física. O percurso em terras lusas seguiu por entre altos e 

baixos: fez tropa no Exército Colonial, uma inevitabilidade 

para os jovens saudáveis que viviam sob a égide do regi-

me de Salazar, foi preso político e casou-se com a mãe dos 

On the night of November 09, 1975, Ruy Mingas was at 

home, with his brother, playing a game of chess. The night 

had begun peacefully for the musician, despite the at-

mosphere in Angola giving clear signs, already, pointing 

towards the inevitability of what would eventually happen 

two days later. Nevertheless, while moving the pieces on 

the chessboard, Ruy Mingas was still unaware that he was 

about to be invited to create something that would con-

nect him forever to the history of Angola’s Independence. 

The board game was suddenly interrupted by an envoy 

from Manuel Rui Monteiro, the then minister for informa-

tion, who knocked on the door and informed him that the 

MPLA Political Bureau had suggested that the two of them 

– him and Manuel Rui – compose the lyrics and melody of 

the song that would become the symbol of the common 

Angolan identity.

In the minister’s house, who was practically his neigh-

bour, the musician began to compose the melody for the 

song, working on it throughout the night, while Manuel 

Rui, worked on the verses. In a room to the side, some 

friends, including Ruy’s brother, Sandy Mingas, were deal-

ing with matters concerning the national flag. While ef-

forts were being made to ensure that the solemn declara-

tion of Independence could be made at short notice, the 

symbolic foundations that would support credibility, and 

which would unify a country desperate to change the po-

litical map of Africa, were being built. On that night Angola 

Avante! [Forward Angola!] was created, to represent the 

freedom of a people ready to follow its path.

In 1975, Ruy Mingas could look back over his life of 36 

years packed with vicissitudes. Before the Independence 

of the country he had always considered his, Ruy Mingas 

went to Portugal, while still very young, where he studied 

sport and physical education. His time spent in Portugal 

had its ups and downs: he did military service with the  

Hino de Angola:

O Pátria, nunca mais esqueceremos 

Os heróis do quatro de Fevereiro. 

O Pátria, nós saudamos os teus filhos 

Tombados pela nossa Independência. 

Honramos o passado e a nossa História, 

Construindo no Trabalho o Homem novo, 

(repete as duas últimas linhas)

Angola, avante! 

Revolução, pelo Poder Popular! 

Pátria Unida, Liberdade, 

Um só povo, uma só Nação! 

(repete estrofe)

Levantemos nossas vozes libertadas 

Para gloriados povos africanos. 

Marchemos, combatentes angolanos, 

Solidários com os povos oprimidos. 

Orgulhosos lutaremos Pela Paz 

Com as forças progressistas do mundo. 

(repete as duas últimas linhas)

Angola’s National Anthem:

Oh homeland, we will never forget

The heroes of the 4th of February

Oh homeland, we salute your children

Fallen for our Independence 

We honour the past and our history

Building the new man through our work

(repeat last two lines)

Forward, Angola!

Revolution, through the power of the people

Homeland united, freedom

One people, one nation

(repeat chorus)

We raise our liberated voices

To the glory of the peoples of Africa

Let us march, Angolan fighters

In solidarity with the oppressed peoples

Proudly we shall fight for peace

With the progressive forces of the world

(repeat the last two lines) 
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seus quatro filhos, todos nascidos em Portugal, país onde 

viveu 17 anos. Ali fez amizades com portugueses, angola-

nos e cidadãos de outros países, mas nunca se sentiu ‘ci-

dadão português’. Bem pelo contrário, Ruy Mingas aspira-

va por uma Angola independente e eram demasiado fortes 

os laços que o ligavam a esta sua, nossa terra, que se veio a 

transformar na República de Angola. Era um desejo ávido, 

que fervilhava por entre a juventude angolana de então, o 

desejo de ter uma bandeira e um Hino, símbolos que des-

trinçassem um cidadão angolano em qualquer parte do 

mundo. Naquele dia, vés-

pera do 11 de Novembro, foi 

gravada uma cassete com 

o Hino Nacional que seguiu 

caminho rumo à Rádio Na-

cional de Angola, onde um 

grupo coral feminino aguar-

dava para fazer os ensaios 

e, assim, imortalizar uma canção que, daí em diante, iria 

contribuir para cimentar Angola no plano internacional e 

dar ao seu povo um símbolo de união nacional. Naquela 

noite, nasceram os símbolos de uma nova nação. Naquela 

noite, nasceram os alicerces de uma Angola independente 

e livre. 

Angola, 

Revolução!!

Pelo poder popular

Pátria unida, liberdade,

Um só povo, uma só Naçãosímbolos de uma nova nação. 

Naquela noite, nasceram os alicerces de uma Angola inde-

pendente e livre. 

Angola, 

Revolução!!

Pelo poder popular

Pátria unida, liberdade,

Um só povo, uma só Nação

Colonial Army, something healthy young men living un-

der the Salazar regime were unable to avoid; he was made 

a political prisoner; and he married the mother of his four 

children, all of which were born in Portugal, the country in 

which he lived for 17 years. He forged friendships there with 

Portuguese, Angolans and citizens of other countries, but 

he never felt that he was a ‘Portuguese citizen’. Quite the 

contrary, Ruy Mingas dreamed of an independent Angola 

and the ties were too strong that connected him to this, his, 

our land, which went on to become the Republic of Angola. 

The Angolan youth of the 

time shared an ardent wish; 

to have a flag and an an-

them, symbols that would 

set apart an Angolan citizen 

in any part of the world. On 

that day, on the eve of No-

vember 11, a cassette was 

recorded with the Angolan national anthem, which was 

then taken to Angola’s National Radio, where a female 

choir was waiting to rehearse it and, thus, immortalise a 

song, which, thereafter, would contribute towards cement-

ing Angola’s place on the international stage and giving its 

people a symbol of national unity. On that night, the sym-

bols of a new nation were born. On that night, the founda-

tions of a free and independent Angola were formed.

Forward, Angola!

Revolution!!

By the power of the people

Homeland united, freedom

One people, one nation

O Angola Avante! representa a 
liberdade de um povo pronto para 

seguir o seu rumo. \\ Angola Avante! 
represents the freedom of a people 

ready to follow its path
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FREDY COSTA
«Representar é uma arte sem limites»

«Acting is an art without limits»

ART  CULTURE

TEXTO TEXT  MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY WALTER FERNANDES

O mundo das passerelles nasce, em 1999, quando participa 

no concurso Mister Angola, mas é 2001 o ano de viragem 

de Fredy Costa. De manequim a actor. Numa altura em que 

a Televisão Pública de Angola (TPA) estava a reactivar a 

ficção e a dramaturgia, surge a oportunidade de participar 

num casting para televisão. Fredy falta ao segundo cas-

ting, mas mesmo assim foi seleccionado. Desde então, não 

ficou paralisado no tempo. Foi na mini-série Vidas Ocultas 

que este jovem actor se iniciou no mundo da representa-

ção. Aqui tudo começou. A primeira experiência como ac-

tor em televisão. Já lá vão 16 anos de trabalho na área e, de 

acordo com Fredy, existe um certo «jogo de cintura» para 

gerir esta vida de personagens. Tem corrido continentes. 

Participou na telenovela I Love Paraisópolis, da TV Globo, 

e agora colecciona takes na telenovela A Única Mulher, em 

Portugal, e sonha conquistar um lugar na passadeira ver-

melha de Hollywood. 

The world of catwalks was introduced to him, in 1999, when 

he took part in the Mister Angola contest, but it would be 

in 2001 when Fredy Costa saw his world spin - from model 

to actor. At a time in which national broadcaster Televisão 

Pública de Angola (TPA) was reviving fiction and drama, 

the opportunity came up to take part in a casting session 

for a TV show. Fredy didn’t make it past the second casting, 

but he was chosen nevertheless. He hasn’t looked back 

since then. It was in the miniseries Vidas Ocultas that this 

young actor would make his acting debut. This is where it 

all began. His very first experience as a television actor. He 

can now look back over 16 years working in the field and, 

according to Fredy, existed a certain «flexibility to man-

age this life of characters.» He has travelled in the world. 

He has appeared in the soap opera I Love Paraisópolis, by 

TV Globo, and now he is filming for the soap opera Única 

Mulher, in Portugal, and dreams of conquering a place on 

Hollywood’s red carpet.
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Que memórias guarda da infância? 

Nasci em Luanda. Aos meus cinco anos o meu pai foi 

mandado para fora do país, em missão de serviço, para a 

Bélgica. Mais tarde, foi transferido para a embaixada de 

França. Vivi a minha infância entre estes dois países. Fiz 

muitos amigos estrangeiros, desde belgas, congoleses, 

franceses, a angolanos e árabes. Lembro de brincar muito 

com um dos meus irmãos, que infelizmente perdi no ano 

passado. Era um dos meus melhores amigos. Quando re-

gressei a Angola, em 1992, não tinha noção nenhuma do 

que era escrever e ler em português. Quando era mais novo 

sonhava ser médico, arquitecto e gostava de ser uma refe-

rência no mundo do desporto.  

Como e quando é que surge o gosto por uma carreira  

de actor?

Fui ganhando o gosto pela arte de representar durante o 

meu segundo projecto, a Reviravolta. Com isso apercebi-

-me que representar é uma arte sem limites. Dá a possi-

bilidade de se ser tudo o que se quer ser. Dá-me um certo 

gozo representar outras personagens, viver outras vidas, 

despir a minha personalida-

de e vestir outras.

Como se descreve o Fredy 

Costa?

Ao contrário do que acon-

tece com o meu lado profis-

sional, o meu lado pessoal 

acaba por ser o mais reser-

vado possível, visto que a 

minha profissão acaba por expor um pouco a minha vida. 

Profissão é profissão, pessoal é lado pessoal. 

Já aconteceu de não conseguir deixar de parte o Fredy 

pessoa do Fredy personagem?

Naturalmente que sim. Aconteceu, com frequência, nos 

meus primeiros personagens, no caso de Vidas Ocultas, 

Reviravolta e Sede de Viver. Nunca nos despimos na totali-

dade da nossa personalidade para vestirmos a pele de um 

personagem. 

É um dos ícones da moda e da televisão angolana. Como 

se explica esse sucesso?

É uma honra ser apreciado desse jeito. Gostam do meu 

trabalho e, de certa forma, olham para mim como um espe-

lho, como uma referência. O meu esforço e a minha evolu-

ção são, acima de tudo, como uma mensagem para os meus 

seguidores. Entrar para o mundo da televisão e da moda 

deve ser com humildade, simplicidade e com muita fé. 

What can you remember of your childhood?

I was born in Luanda. When I was five years old my fa-

ther was sent abroad, on a foreign assignment, to Belgium. 

Later on, he was transferred to the French embassy. I spent 

my childhood between these two countries. I made a lot 

of foreign friends, from Belgians, Congolese and French to 

Angolans and Arabs. I recall playing a lot with one of my 

brothers, who, unfortunately, I lost last year. He was one of 

my best friends. When I returned to Angola, in 1992, I had 

no idea of what it meant to read and write in Portuguese. 

When I was younger I dreamed of becoming a doctor, or  

an architect, and I would have liked to have become a 

sports star.

How and when did your liking for a career in acting 

come about?

I started to truly love the art of acting during my second 

project, Reviravolta. With this I realised that acting is an art 

without limits. It gives you the possibility to be everything 

you want to be. It gives me a certain pleasure to play other 

characters, to live other lives, to take off my personality 

and put on others.

How would you describe 

Fredy Costa?

Unlike what happens with 

my professional side, my 

personal side ends up being 

the most reserved possible, 

seeing as my profession 

ends up exposing a little of 

my life. Profession is profession, personal is personal.

Has it ever happened that you haven’t been able to re-

move Fredy the person, from Fredy the character?

Naturally it has. It has happened a lot, in the first charac-

ters I played, in the case of Vidas Ocultas, Reviravolta and 

Sede de Viver. We never fully take off our personality to 

dress up in the skin of a character.

You are an icon of Angolan fashion and television. How 

would explain this success?

It is an honour to be appreciated in this way. I like my 

work and, in a certain way, I am looked at like a mirror, as a 

benchmark. My effort and my evolution are, above all else, 

like a message to my followers. Entering the world of tel-

evision and of fashion should be done with humility, sim-

plicity and with a lot of faith.  

What was the role that gave you the most pleasure to 

perform, and why?

Qual foi o papel que mais prazer deu representar e porquê?

Cada um tem a sua particularidade. Um dos persona-

gens que mais me deu prazer foi o João Jorge, na Revira-

volta. Tanto que, até hoje, na rua ainda surgem pessoas que 

me chamam João Jorge e não Fredy Costa. Gostei imen-

so de representar o Jean Claude da serie O Caçador, da  

TV Globo. 

Quando surge a proposta para entrar no elenco da TV 

Globo e como encarou esse desafio?

Em 2008, estava de férias no Brasil, aproveitei a oportu-

nidade para me inscrever na TV Globo. Passados três me-

ses fui chamado. Concorri com actores locais e acabam por 

priorizar um deles. Alguns anos depois, em 2013, recebi um 

e-mail da TV Globo, de uma das produtoras da série O Ca-

çador. No ano seguinte, dia 13 de Fevereiro 2014, fiz a minha 

primeira cena para a TV Globo. 

Qual foi a coisa mais caricata que já aconteceu na vida 

pessoal e na profissional?

Há alguns anos, em 2004, fui assistir com amigos a um 

show. E naquela euforia das mães, dos pais, dos cantores 

e tudo mais, pensei: «vou passar aqui despercebido, hoje 

o foco são os cantores». No fim do show ocorreu-me ir ao 

camarim, e de repente surge um grupo de raparigas, umas 

20, à minha frente, e puseram-se aos gritos. Começaram a 

correr na minha direcção. Pularam para cima de mim, co-

meçaram a tirar-me a roupa, desde o casaco, t-shirt, a de-

sapertarem-me o cinto. Sorte a minha foi que apareceram 

uns seguranças de lá e salvaram-me daquela situação. 

Each one has something about it. One of the characters 

that gave me the most pleasure was João Jorge, in Revira-

volta. So much so that, even today, people come up to me 

in the street calling me João Jorge and not Fredy Costa. I re-

ally loved playing Jean Claude in the series O Caçador, on 

TV Globo.

When were you offered a chance to join the cast at TV 

Globo and how did you face this challenge?

In 2008, I was on holiday in Brazil, and I took the oppor-

tunity to pass on my particulars to Globo. Three months 

later I was called up. I went up against local actors and they 

ended up choosing one of them. A few years later, in 2013, 

I got an email from TV Globo, from one of the producers of 

the series O Caçador. The following year, on February 13, 

2014, I shot my first scene for TV Globo.

What was the most ridiculous thing that has ever hap-

pened to you in your personal and your professional life?

A few years ago, in 2004, I went to a show with some 

friends. And in that euphoria of mothers, of fathers, of sing-

ers and everything else, I thought: «no one will notice me 

here, today the focus will be on the singers». At the end of 

the show, I happened to go to the dressing room, and sud-

denly a group of girls appeared in front of me, screaming, 

about 20 of them. They started to run in my direction. They 

jumped on top of me and started to pull my clothes off. My 

jacket, my t-shirt and they undid my belt. Luckily some se-

curity guards appeared and saved me from that situation.

«Dá-me um certo gozo representar 
outras personagens, despir da 
minha personalidade e vestir 

outras» \\ «It gives me a certain 
pleasure to play other characters, to 

take off my personality and put  
on others»

«Entrar para o mundo da televisão 
e da moda deve ser com humildade, 

simplicidade e com muita fé» \\ 
«Entering the world of television 

and of fashion should be done with 
humility, simplicity and with a lot  

of faith»
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É fácil manter a vida pessoal fora das luzes dos holofotes?

Fora de Angola é (risos). Digo fora de Angola porque 

quando viajo com a minha parceira para outros países 

como Portugal, Brasil, África do Sul, Estados Unidos, acaba-

mos por estar mais à vontade. Mas o único sítio onde tenho 

mesmo privacidade é dentro de casa. 

É verdade que não sabe seduzir, ou é só conversa? 

Para ser sincero, não sei seduzir. Sou daquelas pessoas 

que fica à espera de um sinal para depois dar o passo. Sou 

tímido e reservado. Sou da opinião de que a sedução pode 

ser feita de ambas as partes. 

Onde quer fazer chegar o nome Fredy Costa? Angola, 

Brasil, e onde mais?

Quando realizamos um sonho, automaticamente surge 

outro a seguir. Tenho como meta chegar a Hollywood. É ne-

cessário sonhar para alcançar. Neste momento, estou em 

Portugal a trabalhar na segunda temporada da telenovela 

A Única Mulher. 

Projectos futuros em mente existem?

Temos de ter sempre um trunfo na manga. Tenho  

uma linha de roupa interior, desde 2012. Estão a caminho 

coisas novas, para 2016. O próximo ano reserva muitas sur-

presas boas. 

Algum conselho para os jovens actores que iniciem as 

suas carreiras?

A base para se alcançar o sucesso: gostar do que faze-

mos. Não podemos entrar para uma determinada profissão 

só para nos tornarmos famosos. 

Is it easy to keep your personal life out of the spotlight?

Outside Angola it is (laughter). I say outside Angola, be-

cause when I travel with my girlfriend to other countries, 

such as Portugal, Brazil, South Africa, or the United States, 

we end up feeling more at ease. But the only place where I 

truly have my privacy is at home.

Is it true you don’t how to seduce, or is it all talk?

To be sincere, I don’t know how to seduce. I’m one of 

those people who wait for the signal before making a 

move. I am shy and reserved. I believe that seduction can 

be something either party can do.

Where would you like the name Fredy Costa to be heard? 

Angola, Brazil, and where else? 

When a dream comes true, another dream comes along 

to replace it. My goal is to make it to Hollywood. You have 

to dream to achieve something. At the moment I am in  

Portugal working on the second season of the soap opera 

A Única Mulher.

Do you have any future projects in mind?

You always have to have a trump up your sleeve. Since 

2012 I have my own range of undergarments. New things 

are on the way, for 2016. Next year holds many great  

surprises.

Do you have any advice for young actors starting  

their careers?

The basis for achieving success: liking what you do. You 

can’t get into a profession just to become famous.

«O único sítio onde tenho mesmo 
privacidade é dentro de casa» \\ 

«The only place where I truly have 
my privacy is at home»



INDEPENDÊNCIA
Um filme pelos trilhos da libertação
A film along the paths to liberation

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GERAÇÃO 80

ART  CULTURE

Cada rosto traz uma história escondida por detrás de um 

olhar distante. Em cada ruga vemos traços de uma vida de 

luta, uma vida que poucas vezes foi colocada em palavras. 

O brilho dos olhos escondem, muitas vezes, a angústia do 

coração, mas, depois de 40 anos de memórias silenciosas, 

chega o momento de se dar voz aos rostos da luta pela  

Independência de Angola. Num filme documental com 

produção da Associação Tchiweka de Documentação e da 

Geração 80, Independência traz 110 minutos de recorda-

ções sentidas das dificuldades vividas até 1975. «Tivemos 

uma das lutas de libertação mais longas de África, com 

uma guerra que durou 13 anos. Durante esses anos vive-

mos a luta nos mais diversos cantos em Angola e no mun-

do. Não éramos só uma geração de jovens revolucionários. 

Éramos homens e mulheres comuns, de várias gerações, 

de diferentes regiões de Angola e diversos percursos de 

vida», pode ouvir-se numa das memórias agora eterniza-

das no filme Independência.

Every face carries a story, hidden behind a distant look. In 

every wrinkle we see the traces of a life of struggle; a life 

that has rarely been put into words. The shine in their eyes 

often hides anguish in their heart, but, after 40 years of si-

lent memories, the moment has come to give a voice to the 

faces behind the struggle for Independence in Angola. In a 

documentary film, produced by the Tchiweka Documenta-

tion Association and Geração 80, Independência features 

110 minutes of recollections of the difficulties experienced 

up to 1975. «We had one of Africa’s longest struggles for 

liberation, with a war that lasted 13 years. During these 

years we lived through the struggle in the most varied 

parts of Angola and the world. We weren’t only a genera-

tion of young revolutionaries. We were common men and 

women, from various generations, from different regions 

of Angola and different backgrounds», recounts one of 

the voices, one of the memories, now immortalised in the  

film Independência.

Desde 2010 que tinham sido 
recolhidos depoimentos dos 

participantes na luta pela 
Independência.\\ Since 

2010, testimonies have been 
collected from people, who 
took part in the struggle for 

Independence.

Com realização de Mário Bastos, produção de Paulo Lara 

e Jorge Cohen e consultoria histórica de Conceição Neto, 

este projecto iniciado em 2010 sob a denominação de  

Angola – Pelos Trilhos da Independência teve como pre-

tensão recolher o maior número possível de testemunhos, 

na primeira pessoa, da luta pela libertação da alçada colo-

nial portuguesa. «A tarefa era urgente porque a cada dia se 

perdia uma voz dos protagonistas», garantem os mem-

bros da produção. Foram mais de mil horas de entrevistas e  

Directed by Mário Bastos, produced by Paulo Lara 

and Jorge Cohen, and with historical consultancy from  

Conceição Neto, the aim of this project, started in 2010 with 

the name Angola – Along the Paths to Independence, was 

to collect the largest number possible of witness accounts, 

in the first person, of the struggle for liberation from Por-

tuguese colonial rule. «The task was urgent, because 

every day a voice of the protagonists is lost», the produc-

tion team explains. The project involved more than one  
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cerca de 600 personalidades nacionais e estrangeiras ou-

vidas. Com apoios individuais e de instituições públicas e 

privadas, o filme que chegará às salas de cinema de Luanda 

(no Belas Shopping e Ulengo), Benguela, Lubango e Malan-

ge a 8 de Novembro traz as histórias da guerra pela Inde-

pendência para o presente, dando a conhecer às gerações 

nascidas depois de 1975 a realidade da luta. De acordo com 

o realizador Mário Bastos, foi o desconhecimento dos mais 

jovens face ao contexto histórico que motivou o projecto. 

«Como a maior parte das pes-

soas da minha geração, eu tinha 

um desconhecimento profundo 

do nosso passado. Ensinaram-

-nos mais a reagir no presen-

te. As poucas reflexões sobre o 

passado eram sempre partilha-

das pelos kotas com uma dose 

de saudosismo e amargura. Co-

mecei a querer conhecer melhor as pessoas e as ideias 

daqueles que lutaram pela Independência do nosso país», 

explica Mário Bastos. Partilhando as histórias dos rostos 

que se vão perdendo com o tempo, o filme é narrado por 

Kalaf Epalanga, num tom de quem olha para trás e reflecte, 

questionando: «que memória resta da nossa luta?». Pres-

tes a ver o seu trabalho ser escrutinado pelo público, Mário 

Bastos sente-se satisfeito. «Está na hora de olharmos para 

o passado com os pés bem assentes no presente e reflec-

tirmos sobre onde estamos e o que somos, como país, 40 

anos depois da nossa Independência», afirma.  

thousand hours of interviews and 600 national and inter-

national figures were heard. With support from individuals 

and from public and private institutions, the film, which 

will be shown in cinemas in Luanda (Belas Shopping and 

Ulengo), Benguela, Lubango and Malange, on November 

08, brings the stories of the war for Independence to the 

present, revealing to generations born after 1975 the re-

ality of the struggle. According to director Mário Bastos, 

the motivation behind the project was the profound lack 

of awareness in youngsters of 

the historical context. «Like 

most people from my genera-

tion, I was deeply unaware of 

our past. We have been taught 

more to react in the present. The 

few reflections on the past were 

always shared by the kotas (el-

ders) with a sense of longing and 

bitterness. I started to want to better understand the peo-

ple and the ideas of those that struggled for the Independ-

ence of our country», Mário Bastos explains. Sharing the 

stories of the faces that are gradually being lost, the film 

is narrated by Kalaf Epalanga, in a tone of someone look-

ing back, reflecting, questioning: «what memory remains 

of our struggle?». Ready to see his work scrutinised by the 

public, Mário Bastos feels satisfied. «It is time to look back 

at the past with our feet firmly in the present and to reflect 

on where we are and who we are, as a country, 40 years 

after our Independence», he says.

A realização do filme 
Independência ficou a cargo 
de Mário Bastos. \\ The film 

Independência was directed by 
Mário Bastos.





CRISTO MBONONGO
Uma relíquia da arte angolana

A relic of Angolan art
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

ART  CULTURE



Passeando pela feira da Ilha de Luanda, no primeiro sá-

bado do mês, encontramos um artista que nos cativa pe-

las cores. De longe, observamos a perfeição dos quadros, 

mas à medida que nos aproximamos percebermos que 

há muito mais naquelas obras do que simples pinceladas. 

Cada mulher trabalhadora dos quadros de Cristo Mbo-

nongo veste-se a rigor, com tecidos africanos colados na 

tinta, numa inspiração proveniente do norte de Angola. 

Natural do Zaire, Cristo Mbonongo eterniza nas suas obras 

Strolling through the Ilha de Luanda fair, on the first Sat-

urday of the month, we come across an artist that capti-

vates us with his colours. From far away, we can see the 

perfection of the paintings, but as we get closer, we real-

ise that there is much more to these works than simple 

brushstrokes. Every woman worker in the paintings of 

Cristo Mbonongo is properly dressed, with African fabrics 

glued to the paint, in an inspiration taken from the north 

of Angola. Born in the province of Zaire, Cristo Mbonongo 

«Tenho a arte como estilo 
de vida, amo a arte de vida, amo a 

arte de vida, amo a arte» \\ «Tenho 
a arte como estilo 

de vida, amo a arte de vida, amo a 
arte de vida, amo a arte»

o cuidado das mães para com os filhos, o trabalho árduo 

das mulheres que tentam alimentar a família, numa for-

ma simbólica que homenageia a sua própria mãe, a cada 

traço da pintura. «Há mais de 20 anos que me dedico a 

este trabalho. Comecei muito pequeno com o meu atelier 

porque os meus pais não tinham possibilidade de pagar os 

meus estudos numa escola de arte. Então, comecei a fazer 

estas obras, pagando as minhas propinas com o dinheiro 

das vendas e das encomendas», recorda Cristo Mbonongo. 

Usando técnicas mistas, que conjugam o óleo sobre tela 

e a colagem de tecido africano, o artista vai construindo 

uma identidade própria. «A maior parte dos artistas fazem 

os seus quadros em óleo sobre tela e eu preferi recorrer à 

immortalises in his works the care mothers show for their 

children, the hard work of women as they endeavour to 

feed their family, in a symbolic form that pays tribute to 

his own mother, with every painting. «I have dedicated 

myself to this work for more than 20 years. I started my 

studio when I was very young, because my parents were 

unable to pay for me to study at an art school. So, I started 

to do these works, paying my tuition fees with the money I 

made from sales and commissions», Cristo Mbonongo re-

calls. Using mixed media, which sees oil paints on canvas 

joining African fabrics, the artist has been building his own 

identity. «Most artists paint with oil, on canvas, and I prefer 

to use mixed media. There are also many artists that use 
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técnica mista. Também já existem muitos artistas que uti-

lizam técnica mista, é um facto. Mas eu preferi fazer isso de 

um modo diferente, fazendo quadros em óleo sobre tela e 

usando colagens de tecido típico de África. Assim mostro 

a minha identidade, retratando as pessoas e as suas his-

tórias», explica. 

Mas nem só de pinturas vive o talento de Cristo Mbonon-

go. Com uma incrível habilidade para a modelação da ma-

deira, o pintor é também artesão. «Trabalho várias madei-

ras, desde o pau-preto ao pau-rosa. Na madeira, faço tudo 

o que os outros colegas fazem, 

mas diria que a minha espe-

cialidade são as palmeiras. É o 

meu estilo», revela. Aceitando 

encomendas de acordo com 

os desejos do mais exigente 

cliente, Cristo Mbonongo vai 

colocando as suas peças em 

exibição tanto na feira da Ilha, 

como também na feira do Kilamba, no segundo sábado 

do mês, e em Talatona. «Também vou fazendo exposições 

no Hotel Alvalade ou no Hotel Trópico. Não são exposições 

permanentes, mas às vezes recebo convites para estar 

presente com as minhas obras por um mês, por exemplo», 

acrescenta o artista versátil. 

Encontrando a paz e tranquilidade que necessita para 

criar no seu atelier, Cristo Mbonongo vai aguardando pela 

oportunidade de ter as suas obras a circular pelo mundo. 

«Toda a gente procura ser grande. A mim, apenas me falta 

a parceria certa para levar o meu trabalho ao mundo intei-

ro», finaliza, esperançoso. 

mixed media; this is a fact. But I prefer to do this differently, 

painting pictures in oil, on canvas, and using collages of 

typical African fabrics. I thus show my identity, portraying 

the people and their stories», he explains.

But Cristo Mbonongo isn’t just a talented painter. With 

an incredible skill for shaping wood, the painter is also 

a craftsman. «I work with many woods, from African 

blackwood, to rosewood. With wood, I do everything my 

colleagues do, but I would say that my speciality is palm 

trees. That’s my style», he reveals. Taking on orders, ac-

cording to the requirements of 

the most demanding of clients, 

Cristo Mbonongo shows his 

work at the fair on the Ilha de 

Luanda, at the fair in Kilamba, 

on the second Saturday of each 

month, and in Talatona. «I also 

hold exhibitions in the Hotel 

Alvalade and in the Hotel Trop-

ico. They aren’t permanent exhibitions, but sometimes I 

get invited to show my works for a month, for example», 

the versatile artist adds.

Finding the peace and tranquillity he requires for creat-

ing in his studio, Cristo Mbonongo is waiting for the oppor-

tunity to see his work travel the globe. «Everyone wants to 

make it big. For me, all I need is the right partnership to take 

my work all around the world», he hopefully concludes. 

A arte de Cristo Mbonongo é 
uma homenagem às mulheres 

trabalhadoras de África. \\ The art 
of Cristo Mbonongo pays tribute to 

the working women of Africa. 



FENADOR
A felicidade através das galinhas de 
Cacuaco \\ Happiness through the 

Cacuaco hens

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

ART  CULTURE

Cada pincelada é dada com o máximo cuidado e atenção. 

Bastaria um piscar de olho mais prolongado para arrui-

nar um trabalho que tudo tinha para ser belo e puro. Mas 

a concentração parece ser uma das qualidades mais evi-

dentes neste centro, em Kilamba. Nada parece perturbar 

aquilo que, como uma obra de arte ou relíquia sagrada, é 

preparado com todo o pormenor. Cada traço, cada cor, cada 

sopro que ajuda a secar a tinta é executado com uma pre-

cisão que impressionaria até o mais talentoso artista que a 

História conheceu. Mas aqui não há génios da pintura, não 

há mestres do artesanato. Há artistas que não precisam 

que os apelidem de mestres pintores porque eles já sabem 

que o são. Sabem do seu valor e são felizes com aquilo que 

têm. Mesmo o destino já lhes tendo tirado tanto. Portado-

res de deficiência, motora ou outra, estes artistas selam a 

sua presença no mundo mostrando a riqueza das galinhas 

de Cacuaco que criam. E, pelo que sabemos, estas galinhas 

já partiram à conquista do mundo.

Each daub of paint is given with the utmost of care and at-

tention. A blink slightly longer than usual would be all that 

it takes to ruin a work that boasts all it needs to be deemed 

beautiful and pure. But concentration seems to be one of 

the most obvious qualities in this centre, in Kilamba. Like a 

work of art, or a holy relic, prepared in perfect detail, nothing 

seems to disturb it. Every line, every colour, every blow that 

helps dry the paint, is carried out with precision that would 

impress the most talented artist known in history. But here 

there are no painting geniuses, there are no master crafts-

men. There are artists, who don’t need to be called master 

painters, because they already know that they are. They 

know their value and they are happy with what they have. 

Even if fate has already taken so much from them. Having 

a disability, motor or otherwise, these artists ensure their 

presence in the world, showing the wealth of the Cacuaco 

hens they create. And, from what we know, these hens have 

already set off to conquer the globe. 
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É graças à Associação Felicidade na Dor (Fenador) que 

estes artistas se juntam no centro em Kilamba. Todos os 

dias põem as mãos na massa e criam os mais belos arti-

gos de artesanato, aproveitando materiais recicláveis. As 

galinhas de Cacuaco são talvez a jóia da coroa, feitas com 

tamanha dedicação que não nos espanta terem sido elei-

tas para estar presentes no pavilhão angolano na Expo 

Milão. Mas há muito mais do que galinhas. Há imbondeiros, 

peixes ou tartarugas, todos partilhando o mesmo espírito: 

a alegria de quem se dedica a cada etapa deste processo 

de criação. «Primeiro preparamos uma cola, depois en-

chemos o balão – no caso das galinhas –, forramos e pin-

tamos à mão. Depois deixamos secar. É um trabalho de 

reciclagem, com papel de jornal ou papel higiénico como 

It is thanks to the Associação Felicidade na Dor (Fena-

dor) that these artists come together in the centre in 

Kilamba. Every day they delve their hands into the papier-

mâché and create the most beautiful handicraft pieces, 

making use of recyclable materials. The Cacuaco hens are 

possibly the jewel in the crown, made with such dedication 

that it is no surprise that they were chosen to appear in the 

Angolan pavilion at Expo Milan. But there is much more 

than hens. There are baobab trees, fish and turtles, each 

sharing the same spirit: the happiness of the person, who 

is dedicated to every stage of this creative process. «First 

of all we prepare some glue, then we blow up the balloon – 

in the case of the hens -, we cover them and then we paint 

them by hand. Then we leave them to dry. This is all about 

forma de forrar as peças», explica Margarida Zinga Casi-

miro, membro da Fenador há sete anos. «É uma alegria. 

Com este nosso trabalho mostramos às pessoas que nós 

também somos úteis. Porque mesmo com uma deficiên-

cia não nos sentimos incapazes», acrescenta Margarida. 

Vendendo as peças na feira de artesanato que acontece 

no primeiro sábado do mês na Ilha de Luanda, os membros 

da associação dedicam-se à criação das peças das 7 às 18 

horas, mas quando as encomendas não dão margem para 

descansos, trabalham até tar-

de para que tudo seja entregue 

atempadamente, não descu-

rando o cuidado na realização 

de cada pormenor que com-

põe o artigo. 

Tito é um dos membros da 

associação e, aos olhos dos 

colegas, é o melhor pintor do 

centro. «Sempre gostei de 

fazer desenhos, por isso me 

chamam de especialista, principalmente quando é para 

pintar galinhas com flores. Mas todos nós temos uma ha-

bilidade que nos torna únicos», afirma Tito. Quanto a nós, 

observando este trabalho minucioso e a alegria com que o 

fazem, acreditamos que há unicidade em cada toque.

recycling, with sheets of newspaper or toilet paper, used to 

line the pieces», explains Margarida Zinga Casimiro, mem-

ber of Fenador for seven years. «It’s such a joy. Through 

our work we show people that we are useful too. Be-

cause, even with a disability, we don’t feel we are unable»,  

Margarida adds. Selling their pieces at the craft fair held on 

the first Saturday of the month on the Ilha de Luanda, the 

members of the association dedicate their time to creating 

pieces from 7.00 am to 6.00 pm, but when the orders don’t 

allow them a moment’s rest, 

they work until late, so that 

everything can be delivered 

on time, without ever neglect-

ing the care they take in carry-

ing out every detail making up 

the piece.

Tito is of the members of the 

association and, in the eyes 

of his colleagues, is the best 

painter at the centre. «I have 

always loved to draw, and so they call me an expert, espe-

cially when it comes to painting flowers on the hens. But all 

of us have a skill that makes us unique», says Tito. As for 

us, watching this meticulous work and the happiness with 

which it is done, we believe that there is something unique 

in every touch.

A Fenador é uma associação 
que apoia portadores de 

deficiências, integrando-os em 
projectos sociais. \\ Fenador is 

an association supporting people 
with disabilities, getting them 

involved in social projects.



70 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 71 

TEXTO TEXT MARIA CRUZ 

CDC ANGOLA
Rumo à Europa \\ Europe Bound

ART  CULTURE

Depois da sua passagem pela Expo Milão, a Compa-

nhia de Dança Contemporânea (CDC) de Angola viaja até 

à Europa. Em digressão, continua a mostrar o seu talen-

to. No início do corrente mês apresentou a peça Mpemba 

Nyi Mukundu, no Teatro Académico de Gil Vicente, em  

Portugal. Esta iniciativa realizou-se no âmbito da celebra-

ção dos 725 anos de existência da instituição, assim como 

das comemorações dos 40 anos de Independência de  

Angola. Mas a CDC Angola não parou por aqui. Deu a co-

nhecer muito mais do seu talento, em território português, 

com a apresentação de cinco espectáculos da peça Solos 

Following its stint at Expo Milan, the Angola Contem-

porary Dance Company (CDC) travelled to Europe. It con-

tinues to reveal its talent, on tour. At the beginning of this 

month, it presented the piece Mpemba Nyi Mukundu, at 

the Teatro Académico de Gil Vicente, in Portugal. This ini-

tiative took place as part of the institution’s 725th anniver-

sary, and of the commemoration for 40 years of independ-

ence for Angola. But the Angola CDC didn’t stop there. It 

revealed much more of its talent, on Portuguese soil, with 

the presentation of five performances of the piece Solos 

para um Dó Maior, which took place in the city of Oporto, 

para um Dó Maior que teve lugar na cidade do Porto, a con-

vite da Fundação José Rodrigues.

O trabalho e a dedicação investidos pelos bailarinos da 

academia rumaram até Portugal. Lá, deixaram marcas. 

Esta academia contou com o apoio de várias entidades an-

golanas, tais como: a TAAG Linhas Aéreas Angolanas, que 

apoiou a companhia de dança ao assegurar as viagens aos 

membros da equipa; a permanência prolongada do grupo, 

por terras portuguesas, teve a mão do Banco de Fomento 

Angola; a CDC Angola é, ainda, patrocinada pela Fundação 

BAI que muito tem ajudado no funcionamento da acade-

mia. E só assim esta aventura por Portugal foi alcançável.

Foi no ano de 1991 que esta companhia deu os seus pri-

meiros passos, tornando-se, ao longo dos anos, numa das 

mais conceituadas companhias de dança de Angola. É, 

também, membro do Conselho Internacional da Dança da 

UNESCO. Já conta com um leque enorme de espectáculos 

apresentados dentro e fora de Angola. A CDC Angola con-

tabiliza já cerca de 25 obras originais e já marcou presença, 

com os seus espectáculos, em todos os continentes.

at the invitation of the José Rodrigues Foundation. 

The work and dedication invested by the academy’s 

dancers made its way to Portugal, and they left their mark 

there. This academy relied on the support of several Ango-

lan institutions, including TAAG Linhas Aéreas Angolanas, 

which helped the dance company by assuring flights for 

the members of the team; the prolonged stay of the group 

in Portugal was aided by the Banco de Fomento Angola; 

the Angola CDC is also sponsored by the BAI Foundation, 

which has helped immensely towards the academy’s  

running. And only thus was this adventure to Portugal 

made possible.

It was in 1991 that this company took its first steps. 

Throughout the years it has become one the of the best 

reputed dance companies in Angola. It is also a member 

of the UNESCO International Dance Council. It can already 

boast a vast range of shows performed inside and outside 

Angola. The Angola CDC has developed some 25 original 

works and has performed on every continent.

A CDC Angola apresentou Mpemba 
Nyi Mukundu e Solos para um Dó 

Maior numa digressão em Portugal. 
\\ The Angola CDC presented 

Mpemba Nyi Mukundu and Solos 
para um Dó Maior on a tour in 

Portugal.

MPEMBA NYI MUKUNDU | FOTO: RUI TAVARES © CDC ANGOLA

SOLOS PARA UM DÓ MAIOR | FOTO: BRUNO FONSECA © CDC ANGOLA
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Arte Reinventada \\ Reinvented Art

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO 

ART  CULTURE Elemento central na identidade de uma sociedade, a arte 

não podia deixar de ter um papel de destaque nas come-

morações dos 40 anos da Independência de Angola. Trazer 

a arte para a rua, inovando-a na sua forma é o desafio pro-

posto pela 1.ª edição do Contentor Arte, um evento onde os 

cinzentos contentores usados nos terminais de carga dão 

origem a telas originais, assumindo-se como ponto central 

de uma montra artística que, durante meses, vai dinamizar 

a capital. Pintados com cores garridas e apetrechados de 

instalações artísticas, o trabalho criativo nos contentores 

é levado a cabo por dez artistas de renome, em represen-

tação das várias tendências da arte moderna angolana. A 

tarefa é dar vida e cor aos contentores, cobrindo-os com 

uma pele nova, reinventando-os e atestando de significa-

do um produto industrial que normalmente está desprovi-

do de características estéticas. 

A central element in the identity of a society, art couldn’t 

fail to play an important role in the commemorations for 

Angola’s 40 years of Independence. Bringing art to the 

streets, innovating it in its form is the challenge thrown 

down by the 1st edition of Contentor Arte [Container Art], an 

event in which grey containers used at cargo terminals give 

rise to original canvases, and become the central focus of 

an art show that, for months, will bring colour to the capital. 

Painted in garish colours and kitted out with artistic instal-

lations, the creative work in the containers is being carried 

out by ten renowned artists, representing the various trends 

of Angolan modern art. The task is to bring life and colour to 

the containers, covering them with a new skin, reinventing 

them and providing meaning to an industrial product, which 

is normally devoid of aesthetic qualities.

CONTENTOR DE ARTE
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A arte e as correntes estilísticas têm tido um papel fun-

damental no crescimento e na consolidação de Angola no 

panorama internacional, razão pela qual foi criado este 

projecto, que nasce de uma estreita colaboração entre a 

Cucarte, a vertente cultural e artística da marca de cerve-

jas Cuca, e a Adriano Maia Internacional (AM-Arte), uma 

empresa de direito angolano que trabalha na área de pro-

dução de arte contemporânea em Angola há vários anos. 

Dividida em duas fases, a montra artística da Contentor 

Arte coloca lado a lado artistas consagrados com concur-

sos de caça talentos, dando azo a que as mais diversas ex-

pressões tenham visibilidade na designada Praça Cuca, o 

ponto central do evento. Segundo Dominick Maia-Tanner, 

director geral da Adriano Maia Internacional, a Contentor 

Arte pretende celebrar «as conquistas que a auto-deter-

minação trouxe ao país, numa homenagem à cidade e à 

Baía de Luanda». 

Art and stylistic trends have played a fundamental role 

in the growth and in the consolidation of Angola on the 

international stage. This is why this project has been de-

veloped, which comes about through close collaborative 

work between Cucarte, the cultural and artistic side of beer 

brand Cuca, and Adriano Maia Internacional (AM-Arte), an 

Angolan company, which has been working in the field of 

contemporary art production in Angola for several years. 

Split into two phases, the Contentor Arte art show places 

reputed artists alongside talent scouting competitions, 

providing scope for the most varied of expressions to be 

seen in the so-called Praça Cuca, the central point of the 

event. According to Dominick Maia-Tanner, the manag-

ing director of Adriano Maia Internacional, Contentor Arte 

aims to celebrate «the conquests that self-determination 

has brought to the country, paying tribute to the city and to 

the Bay of Luanda».

Na primeira fase, a decorrer até 30 de Novembro, serão os 

artistas Adão Mussungo, Anderson Zola (And Graf), Eric Au-

gusto Mussungo, Don Sebas Cassule, Immani da Silva, Meso 

Mumpassi, Nelo Teixeira, Nelson Kissoka, Simão André 

(Uolof Griot) e Thó Simões a ter um papel determinante, já 

que estão incumbidos de pintar duas faces laterais cada, de 

dez contentores. Já durante a segunda e última fase, a de-

correr de 1 de Dezembro de 2015 a 29 de Fevereiro de 2016, 

o trabalho final dos artistas angolanos será exposto em 

pontos nevrálgicos da cidade de Luanda, dinamizando-a e 

contribuindo para a sua crescente afirmação cultural, en-

chendo-a de cor. Para Dominick Maia-Tanner, «a arte tem 

sido um importante contribuinte para o ´Renascimento 

de Angola´», razão pela qual a Adriano Maia Internacional 

quer contribuir para «desenvolver e fazer crescer arte em 

Angola ao mais alto nível nacional e internacional».

In the first phase, running until November 30, the artists 

Adão Mussungo, Anderson Zola (And Graf), Eric Augusto 

Mussungo, Don Sebas Cassule, Immani da Silva, Meso 

Mumpassi, Nelo Teixeira, Nelson Kissoka, Simão André 

(Uolof Griot) and Thó Simões, will play a decisive role, since 

they are each charged with painting two sides of ten con-

tainers. Then, during the second and final phase, running 

from December 01, 2015, to February 29, 2016, the final 

work of the Angolan artists will be exhibited at hotspots 

throughout the city of Luanda, bringing it to life and con-

tributing to its growing cultural assertion, filling it with 

colour. For Dominick Maia-Tanner, «art has been an im-

portant contributor to the ‘Renaissance of Angola’». This 

is why Adriano Maia Internacional wants to contribute to 

«developing art and making it grow in Angola at the high-

est national and international level».
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A monstra artística da Contentor 
Arte coloca lado a lado artistas 

consagrados com concursos de 
caça talentos. \\ The Contentor 

Arte art show places reputed 
artists alongside talent scouting 

competitions. 

Paralelamente haverá espaço para cinema ao ar livre, 

que incluirá um cartaz nacional e internacional de quali-

dade e uma prova de talentos, que busca criatividade an-

golana no âmbito de áreas tão diversas quanto a música, 

dança, moda, teatro e a comédia. O objectivo passa por 

dinamizar culturalmente a 

cidade, saindo da esfera es-

tritamente política que, por 

norma, monopoliza as ce-

lebrações do aniversário da 

auto-determinação do país. 

«Queremos convidar quem 

estiver a correr, a passear 

pela baixa e Baía de Luanda, 

ou até quem estiver em casa, 

com pouco ou nada para fa-

zer, a vir desfrutar de uma agenda cultural e artística de 

qualidade e ao ar livre», explica Dominick Maia-Tanner, 

antes de concluir: «queremos levar a cultura e arte ango-

lana para a rua e pô-la à disposição de todos». 

Parallel to the event, there will be an area open air cin-

ema, which will include a quality national and interna-

tional programme, and a talent contest, in search of An-

golan creativity within fields as diverse as music, dance, 

fashion, theatre and comedy. The aim involves giving the 

city a cultural boost, moving 

away from the strictly politi-

cal sphere, which normally 

monopolises the celebra-

tions surrounding the anni-

versary of the nation’s self-

determination. «We want to 

invite anyone who may be 

running or strolling through 

the city centre and the Bay 

of Luanda, or also anyone, 

who is at home, with little nothing to do, to come and en-

joy a quality cultural and artistic agenda in the open air», 

explains Dominick Maia-Tanner, before concluding: «we 

want to take culture and Angolan art out onto the streets 

and place it at everyone’s disposal».



HILDEBRANDO 
DE MELO

«Quem não respeita cores, credos ou 
raças é meu inimigo» \\ «Anyone who 

doesn’t respect colours, creeds or races is 
my enemy»

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  CEDIDAS POR HILDEBRANDO

ART  CULTURE

São 20 anos de uma carreira com preocupações sociais, de 

uma arte que não se abstrai do seu contexto. Homem da 

reflexão humana, Hildebrando de Melo advoga a africani-

dade no mundo como corrente capaz de desencadear um 

diálogo entre estilos diversos. Nascido no Lobito, Hilde-

brando de Melo estudou em Portugal a arte de manobrar os 

pincéis e agora, com 20 anos de carreira cumpridos, lança 

o livro Deep | Hildebrando de Melo 20 Anos de trabalho, que 

faz o balanço de um percurso já longo, mas que continua 

em constante ebulição. Artista que já galgou o mundo, Hil-

debrando olha agora para um futuro que promete ser rico 

em novos projectos, estando já em perspectiva uma expo-

sição no âmbito da escultura que, a correr como esperado, 

terá direito a exposição no consagradíssimo MOMA (Mu-

seu de Arte Moderna), de Nova Iorque. 

20 years of a career with social concerns, of an art that 

never disregards its context. A man of human reflection, 

Hildebrando de Melo advocates ‘Africanity’ in the world as a 

movement able to trigger dialogue between diverse styles. 

Born in Lobito, Hildebrando de Melo studied the art of ma-

noeuvring brushes in Portugal, and now, after 20 years 

of career, he is launching the book Deep | Hildebrando de 

Melo 20 Years of Work, which looks back over a journey 

that is already long, but which is still continually evolving. 

An artist, who has already travelled the globe, Hildebrando 

now has his sights set on the future, which promises to be 

rich with new projects, including a sculpture exhibition, 

already in the offing, which, if all goes to plan, will be al-

lowed a place in the hallowed halls of MoMA (The Museum 

of Modern Art), in New York.
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Denomina o seu estilo como ‘New African’. Após 20 anos 

de carreira, ainda se lhe pode chamar ‘new’?

Sim. É sempre «new» porque estou sempre a inovar. Re-

faço-me a cada trabalho apresentado e julgo que os meus 

projectos além de «nouveau» são supra-africanos, dado 

que aglutinam várias correntes e estilos de pintura.  

Em que consiste esta ‘nova’ arte africana? 

É o resultado de uma vivência, de uma amálgama de 

estilos e pesquisa de correntes. Além disso, dos africanos 

o mundo espera sempre folclore, pouca ‘cientificidade’ e é 

por isso que a minha arte espanta, porque apanha o mun-

do de surpresa. Para mim é algo natural e resulta de uma 

aprendizagem contínua pelo mundo que advém de tudo o 

que vi e vivi em sítios tão distintos quanto o Lobito, Luan-

da, Famalicão, Porto, Lisboa, Nova Iorque, Nova Deli, Paris, 

Madrid, Berlim, etc.   

Pode-se afirmar que produz uma arte indubitavelmente 

africana que vai assimilando ténues características glo-

bais com o passar dos anos? 

Sim, a minha arte é profundamente africana e quero que 

assim continue, até por uma questão de identidade, mas é 

também simultaneamente global porque privilegia o diá-

logo inter-cultural. Tenho sido bastante bem sucedido por-

que consigo inserir-me em qualquer movimento artístico 

de qualquer país do mundo. 

A consciencialização social, política e cultural vai conti-

nuar a ser o grande enfoque do seu trabalho? 

Naturalmente, não podia de ser de outra forma. Um ar-

tista que não fale dos problemas do seu tempo faz uma arte 

‘abortada’. É disto que os grandes artistas vivem: de anta-

gonismo, de eventos menos bons e de temas menos posi-

tivos para a sociedade. É isto que alimenta a minha obra. 

You call your style ‘New African’. After 20 years in the 

industry, can you still call it new?

Yes. It is always ‘new’, because I am always innovating. I 

reboot with every work I present and I believe that my pro-

jects, in addition to «nouveau», are supra-African, given 

that they bind together various movements and styles  

of painting.

What is ‘New African’ art, exactly?

It is the result of an experience, of an amalgam of styles 

and research into movements. In addition to this, the world 

always expects folklore from Africans, and rarely anything 

of a scientific nature. This is why my art astonishes, because 

it takes the world by surprise. For me, it is something natural, 

and results from ongoing learning around the globe, which 

stems from everything I’ve seen and experienced in places 

as diverse as Lobito, Luanda, Famalicão, Oporto, Lisbon, New 

York, New Delhi, Paris, Madrid, Berlin, etc. 

Would you say that you produce an indubitably African 

art, which has come to assimilate tenuous global charac-

teristics as the years have passed?

Yes, my art is profoundly African and I want it to contin-

ue that way, not least for a matter of identity, but it is also 

global, at the same time, because it favours intercultural 

dialogue. I have been highly successful, because I am able 

to fit into any artistic movement in any part of the world.

Will raising social, political and cultural awareness con-

tinue to be the major focus of your work?

Naturally; it couldn’t be any other way. An artist that 

doesn’t talk about the problems of his time makes ‘abort-

ed’ art. This is what great artists live off: from antagonism, 

from not-so-good events and less positive subjects for so-

ciety. This is what fuels my work.

É um grande defensor dos povos africanos e do africa-

nismo no mundo. Nesse aspecto, mudaram-se mentalida-

des em 20 anos?

Eu sou defensor daquela que é a minha identidade. O 

mundo é uno, há quem queira dividir, mas no fundo somos 

todos iguais na diversidade e é isso que torna tudo maravi-

lhoso. Eu sou um africano do mundo e não estou interes-

sado em outra coisa que não o diálogo inter-cultural. Dessa 

forma, não sou meramente defensor de África, sou defen-

sor do mundo. Quem não respeita cores, credos ou raças é 

meu inimigo. 

A sua postura crítica nunca lhe trouxe dissabores? 

Trouxe, traz e trará sempre. Mas já estou acostumado e, 

por isso, venham mais 20 anos. 

O livro Deep | Hildebrando de Melo 20 Anos de trabalho  

é o ‘checkpoint’ para uma carreira que ainda tem muito 

para dar?

Sem dúvida, a minha carreira vai seguir de uma manei-

ra diferente, já que a responsabilidade é cada vez maior. A 

minha linha de pensamento é que os bons exemplos têm 

de ser perpetuados, de forma a construir uma boa socie-

dade angolana e mundial. Tem que haver, sem dúvida, uma 

consciencialização social, como falámos anteriormente. 

Referiu que este livro surge 

porque queria fazê-lo enquan-

to vivo, dado que a maioria dos 

livros de carreira é póstuma. 

Com 37 anos, não considera 

prematuro? Porque não fazê-lo 

aos 30 ou 40 anos de carreira? 

Não, não considero cedo 

este evento na minha carreira. Está no tempo certo, já que 

sempre fiz as coisas cedo, daí não achar nada prematuro. 

Aos 8 anos já desenhava muito bem e na escola, se me 

interessasse por um tema, tornava-me bom no assunto 

ou disciplina em questão. Nunca me interessou o futebol, 

como interessava à maioria dos miúdos da minha idade, 

porque achava muito pouco criativo correr atrás de uma 

bola. E a crítica nasceu comigo. Se lançasse este livro aos 

30 ou 40 anos de carreira já não teria o mesmo valor, ia ser 

algo antigo, quase como um museu. 

O objectivo é daqui a 20 anos lançar o livro comemorati-

vo dos 40 anos de carreira?

Não sei o futuro, está tudo em aberto. Para já, sei que está 

quase no fim esta odisseia que foi este ano com tantos 

projectos. Sinto que tenho que dar mais atenção aos meus 

filhos, já que não tenho estado muito tempo com eles, por 

causa dos projectos que mantenho em muitas capitais 

mundiais. Tenho também um projecto de escultura em 

que estou a trabalhar e que vou partilhar com o MoMA, de 

You are a great defender of African peoples and of  

‘Africanism’ in the world. Have mentalities changed in this 

aspect in 20 years?

I defend what is my identity. The world is united; there 

are those who wish to divide it. But, deep down, we are all 

equal in this diversity and this is what makes everything 

wonderful. I am an African of the world and I am not inter-

ested in anything that isn’t intercultural dialogue. In this 

way, I am not merely a defender of Africa; I am a defender 

of the world. Anyone who doesn’t respect colours, creeds 

or races is my enemy.  

Hasn’t your critical stance ever caused you setbacks?

It has, it still does, and it will continue to do so. But I am 

used to it now and, as such, I’m ready for 20 years more.

Is your book Deep | Hildebrando de Melo 20 Years of 

Work the ‘checkpoint’ for a career that still has a lot  

to give?

Without a doubt, my career will continue in a different 

way, since the responsibility is always increasing. My line of 

thought is that good examples have to be perpetuated, so as 

to build a good Angolan and world society. There has to be 

social awareness-raising, as we mentioned beforehand.

You have said that this 

book came about because 

you wanted to do it while you 

were alive, since most books 

about someone’s career come 

out posthumously. At just 37, 

don’t see that as premature? 

Why don’t you do it after 30 or 

40 years of career?

No, I don’t consider this event in my career to be early. It 

is at the right time, since I have always done things early; 

hence I don’t think it is premature. At eight, I was already 

drawing very well and at school, if I took an interest in a 

subject, I became good in the issue or subject in question. 

I was never interested in football, as was usually the case 

of most boys of my age, because I felt that it wasn’t very 

creative to run after a ball. And critique was born with me. 

If I were to launch this book after 30 or 40 years of career, it 

wouldn’t have the same value, it would be something old, 

almost like a museum.

Is it your aim, 20 years from now, to launch a book com-

memorating 40 years of career?

I don’t know the future; everything is open. For now, I 

know that this odyssey, which this year has been, with so 

many projects, is coming to a close. I feel that I have to pay 

more attention to my children, seeing as I haven’t spent 

much time with them, because of projects I have up and 

running in many world capitals. I also have a sculpture 

«Consigo inserir-me em qualquer 
movimento artístico de qualquer 
país do mundo» \\ «I am able to 
fit into any artistic movement in 

any part of the world»
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Nova Iorque, visto que já há contactos nesse sentido. Mas 

espero não deixar nada por fazer e vou queimar os meus 

cartuxos de vida até ao final. Estou consciente de que real-

mente tudo é efémero e o que fica são as recordações. 

Olha para este aniversário de carreira como um ponto 

de viragem no percurso ou pretende continuar a seguir os 

mesmos trilhos?

Tenho pretensão de seguir a mim mesmo, de me procu-

rar a cada trabalho. De ser o mesmo gaiato que viaja à pro-

cura de algo. É isto que quero. Quero ser! Três letras mui-

to importantes no meu léxico, para que nunca me perca  

de vista. 

São 20 anos de carreira com reconhecimento interna-

cional. Olhando para trás, o que teria feito diferente?

Nada, não mudaria nada! Foi tudo perfeito, até os desai-

res. Esses foram e são a melhor parte, para que melhore 

o meu trabalho e carreira. Para que analise onde falhei. 

Aprende-se mais na derrota do que na vitória.

project on which I am working and which I will share with 

MoMA, in New York, given that contacts have been made 

to this end. But I hope to have nothing left that needs doing 

and I am going to use up all of life’s cartridges, right up to 

the end. I am aware that, in actual fact, everything is fleet-

ing and memories are all that remain.

Do you see this anniversary in your career as a turning 

point in your journey, or do you intend to carry on down 

the same paths?

I intend to follow my own path; to find myself in every 

work. To remain the same youngster, who set out in search 

of something. This is what I want. I want to be! Two very 

important letters in my language, so that I never lose sight  

of myself.  

20 years of career with international recognition. Look-

ing back, what would you have done differently?

Nothing, I wouldn’t change a thing! It was all perfect, even 

the hard bits. These were and are the best part, so that I may 

improve my work and career. So that I can analyse where I 

went wrong. You learn more in defeat that in victory.

«Quero ser! Três letras muito 
importantes no meu léxico, para 

que nunca me perca de vista» \\ 
«I want to be! Two very important 

letters in my language, so that I 
never lose sight of myself»



MUSEU RODIN
O lugar onde as esculturas repousam  

The place where sculptures rest
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A vida e a obra do escultor Auguste 
Rodin estará agora distribuída por 

18 salas remodeladas. \\ The life 
and work of sculptor Auguste Rodin 

will now be distributed through 18 
renovated rooms.

Durante três anos as esculturas do talentoso artista 

francês Auguste Rodin aguardaram, no silêncio, pela sua 

renovada casa. Desde 1919 que o Hôtel Biron, na rua de Va-

renne, em Paris, é o lar do Museu Rodin, e agora, 175 anos 

depois do nascimento de um dos mais notáveis esculto-

res mundiais, reabre ao público após algumas importan-

tes e necessárias alterações, de forma a cumprir com os 

padrões de exigência de um museu moderno. A partir de 

12 de Novembro, dia de aniversário de Rodin, os 700 mil 

visitantes que costumam ser recebidos anualmente no 

museu poderão conferir a nova organização do espaço e a 

modernização deste palácio 

do século XVIII. Num projecto 

intenso e demorado, a cargo 

do arquitecto Richard Duplat 

e do Atelier de I’île, esta in-

tervenção custou cerca de 

16 milhões de euros e incluiu, 

para além da renovação do 

chão em parquet e dos por-

menores interiores em ma-

deira, a restauração de algumas obras do artista. Nesta lista 

de alterações contam também a adaptação do edifício às 

regras de acessibilidade, a criação de novas áreas para os 

visitantes e o redesign completo da disposição do mobiliá-

rio e da luz. De destacar que o Museu Rodin não era palco 

de obras de remodelação deste calibre desde que o próprio 

Rodin usava o espaço como estúdio (e Rodin faleceu em 

1917, note-se).

Exibindo as esculturas de Auguste Rodin – e também 

algumas obras da sua pupila e amante Camille Claudel – 

num espaço rejuvenescido, o museu tenciona destacar o 

For three years, the sculptures of talented French artist 

Auguste Rodin were waiting, in the silence, for their reno-

vated home. The Hôtel Biron, on the Rua Varenne, in Paris, 

has been the home of the Musée Rodin since 1919 and 

now, 175 years after the birth of one of the world’s most 

renowned sculptors, it reopens to the public following 

some important and necessary changes, thus meeting the 

requirements of a modern museum. As of November 12, 

Rodin’s birthday, the 700,000 visitors that are usually wel-

comed in the museum will be able to experience the new 

organisation of the space and the modernisation of this 

palace dating from the 18th 

century. In an intense and 

drawn-out project, under 

the hand of architect Rich-

ard Duplat, and of the Atel-

ier de l’île, this intervention 

cost around 16 million Euros 

and included, in addition to 

renovations to the parquet 

flooring and wooding detail-

ing in the interior, the restoration of some of the artist’s 

works. The lists of changes also included the adaptation of 

the building to meet accessibility regulations, the creation 

of new areas for visitors and the complete redesign of the 

furniture layout and the lighting. It should be pointed out 

that the Musée Rodin had not suffered renovation work on 

this scale since Rodin himself used the space as a studio 

(and Rodin died in 1917).

Exhibiting the sculptures of Auguste Rodin – and also 

some works by his pupil and lover Camille Claudel – in a 

rejuvenated space, the museum attempts to the highlight 
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desenvolvimento criativo do artista francês, organizan-

do os seus trabalhos de forma cronológica. Com as obras 

distribuídas por 18 salas temáticas, os visitantes poderão 

explorar as várias fases artísticas de Rodin. Por exemplo, 

na sala Rodin no Hôtel Biron, foi feita a recriação do espaço 

conforme a altura em que o escultor lá viveu e trabalhou, 

com o mobiliário original e algumas peças da sua vasta 

colecção de antiguidades, que influenciaram o seu traba-

lho. Essas peças, fundamentalmente fragmentos de escul-

turas romanas e gregas que o artista costumava comprar 

a vendedores de arte antiga, dão também o título a uma 

outra sala: a Rodin e a Antiguidade. A colecção de pintura 

pertencente a Rodin, que abrange a obra Le Père Tanguy, 

de Van Gogh, a Rodin’s “Thinker” in Dr Linde’s Garden in 

Lübeck, de Edvard Munch ou Nude in the Sunlight, de Au-

guste Renoir, estará também em exibição. Da autoria do 

escultor, diversos desenhos e as mais reconhecidas escul-

turas, desde a Young Girl with Flowers in her Hair (1870) a 

Meditation or The Inner Voice (1896) ou The Walking Man 

(1907) marcam presença nesta remodelada casa que exal-

ta o talento daquele que é por muitos considerado o proge-

nitor da escultura moderna. 

the creative development of the French artist, organising 

his works in chronological order. With the works distrib-

uted throughout 18 themed rooms, visitors will be able to 

explore the various artistic phases of Rodin. For example, 

in the Rodin at Hôtel Biron room, the space has been rec-

reated according to how it was at the time the artist lived 

and worked there, with the original furniture and some 

pieces from his vast antique collection, which influenced 

his work. These pieces, fundamentally fragments of Ro-

man and Greek sculptures that the artist would buy from 

antique art dealers, also lend themselves to the title of 

another room: Rodin and Antiquity. The painting collec-

tion belonging to Rodin, which includes the work Le Père 

Tanguy, by Van Gogh, Rodin’s “Thinker” in Dr Linde’s Gar-

den in Lübeck, by Edvard Munch, or Nude in the Sunlight, 

by Auguste Renoir, will also be on show. Various drawings 

and the best recognised sculptures from the sculptor, from 

Young Girl with Flowers in her Hair (1870) and Meditation 

or The Inner Voice (1896) to The Walking Man (1907) can 

be enjoyed in this renovated home, which celebrates the 

talent of someone, who is considered by many to be the 

father of modern sculpture.
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TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO 

PAULO 
BRACONS 

«Angola é um país de enorme riqueza e 
oportunidade» \\ «Angola is a country of 

great wealth and opportunity»

ECONOMY  BUSINESS

A GA Angola Seguros surge no país em 2005, no contex-

to da liberalização do sector segurador no país, como a 

primeira seguradora privada a entrar no mercado. Paulo  

Bracons, o novo CEO da companhia e economista de for-

mação, costuma referir que tem 54 anos de actividade se-

guradora, isto porque, quando tinha apenas dois anos de 

idade, o seu pai começou a trabalhar numa seguradora, 

acabando por fazer carreira no sector. Integrou cargos exe-

cutivos em seguradoras de referência internacional, até que 

aceitou o desafio do grupo SAHAM para liderar a GA Angola 

Seguros. Responsável executivo por uma empresa alta-

mente relevante num sector embrionário em Angola, Paulo 

Bracons partilha a sua visão sobre o sector, sobre o reflexo 

da retracção económica nacional, bem como sobre as pers-

pectivas de alguém que há pouco tempo assumiu um cargo 

de direcção numa companhia de referência em Angola. 

GA Angola Seguros appeared in the country in 2005, 

when the nation’s insurance industry was opened up, as 

the first private insurance company to enter the market. 

Paulo Bracons, the company’s new CEO and a trained 

economist, tends to say that he has been in the insurance 

industry for 54 years, because, at just two years of age, 

his father started working at an insurance company, long 

before Paulo ended up making his career in the sector. He 

held executive posts in leading international insurance 

companies, until he accepted the challenge from the  

SAHAM group to head GA Angola Seguros. The CEO of a 

very important company in a fledgling sector in Angola, 

Paulo Bracons shares his views of the industry, of the 

nation’s kneejerk economic downturn, in addition to the 

views of someone, who, a short time ago, took hold of the 

reins of a leading company in Angola.

CEO GA SEGUROS
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Quais os maiores desafios da GA Angola Seguros no sec-

tor segurador angolano?

Num plano externo à companhia, queremos ajudar, 

com a ajuda do regulador, a criar um ambiente de salutar 

competição no sector e colaborar no desenvolvimento da 

economia angolana, com uma oferta de produtos e servi-

ços abrangente e inovadora. No plano interno, queremos 

trabalhar no desenvolvimento dos recursos humanos e na 

melhoria da eficiência e processos. Para isso, precisamos 

crescer acima da média do mercado. É um desafio difícil, 

mas atingível.

Os angolanos estão cada vez mais consciencializados 

para a importância de ter um plano de seguros?

Ainda há um longo caminho a percorrer neste âmbito. 

As acções de literacia financeira são uma responsabilida-

de de todos os players do mercado: regulador, seguradoras 

e distribuidores. Alguns passos já estão a ser dados, em 

particular pela Agência Angolana de Regulação e Super-

visão de Seguros, mas muito ainda há a fazer. O sistema de 

ensino é uma peça importante neste puzzle e, pela nossa  

parte, assumimos a nossa responsabilidade em trabalhar 

neste sentido.

A crise que recentemente 

afectou a economia angola-

na e o défice de divisas teve 

reflexo nos números da GA 

Angola Seguros?

A crise teve obviamen-

te reflexos nos números da 

GA Angola Seguros, pois o 

abrandamento da activida-

de económica está directa-

mente correlacionado com 

a nossa actividade de se-

guros. Se há menos actividade, menos construção, menos 

obras públicas, há menos seguros. A falta de divisas reflec-

tiu-se e está-se a reflectir nas relações com os nossos res-

seguradores, pois há atrasos no pagamento dos prémios de 

resseguro, situação que tem sido partilhada com as autori-

dades. A maior participação de empresas angolanas nes-

te mercado de resseguro ajudará certamente a minimizar  

esta dificuldade.

Com a situação actual do país, como prevê o desenvolvi-

mento do mercado segurador?

Os momentos de dificuldade são, invariavelmente, mo-

mentos de oportunidade. O actual momento não foge à 

regra. Angola, apesar das actuais dificuldades, é um país 

de enorme riqueza e oportunidade. Se aliarmos a tudo isto 

o reduzido nível de penetração dos seguros no PIB, que é 

What are the greatest challenges facing GA Angola Seg-

uros in the Angolan insurance sector?

Beyond the actual company, we want to help, with the 

help of a regulator, to create an environment of healthy 

competition in the sector and be involved in the develop-

ment of the Angolan economy, by offering an extensive 

and innovative range of products and services. Internally, 

we want to work towards developing human resources 

and improving efficiency and processing. To this end, we 

need above-average market growth. This is a difficult chal-

lenge, but an attainable one.

Are Angolans becoming increasingly aware of the im-

portance of having insurance?

There is still a long way to go in this matter. Financial lit-

eracy activities are a responsibility for every player in the 

market: regulator, insurers and distributors. Some steps 

have already been taken, especially by the Angolan Insur-

ance Regulation and Supervision Agency, but there is still 

much to do. The educational system is an important piece 

in this puzzle and, for our part, we are assuming our re-

sponsibility in working towards this end.

Has the crisis, which has 

recently affected the Ango-

lan economy and the cur-

rency deficit, produced rip-

ples in GA Angola Seguros’ 

performance?

The crisis has obviously 

had an effect on GA Angola 

Seguro’s turnover, as the 

slowdown in economic ac-

tivity has a direct bearing 

on our insurance business. 

If there is less activity, less 

construction, less public works, less insurance is taken out. 

The lack of currency has been reflected and is still being re-

flected in the relationships we have with our reinsurers, as 

there are delays in the payment of reinsurance premiums, 

a situation that has been shared with the authorities. The 

greater participation of Angolan companies in this reinsur-

ance market will certainly help minimise this difficulty.

With the current situation of the country, how do you 

think the insurance market will develop?

Moments of difficulty are, invariably, moments of oppor-

tunity. The current moment is no exception to that rule. If 

we add to this the low degree of penetration of insurance 

in the GDP, which is less than 1%, we can only believe in the 

development of the insurance sector. We do need, how-

ever, to work hard on human resources within the sector, 

inferior a 1%, só podemos acreditar no desenvolvimento do 

sector segurador. Precisamos, contudo, de trabalhar bem 

os recursos humanos no sector, para lhes darmos as com-

petências e o know-how necessários e, assim, evitar os er-

ros cometidos noutros mercados.

A venda, em 2013, de 49,9% das acções à Sociedade  

Colina Participations foi um ponto de viragem no rumo  

da empresa? 

Foi muito importante, pois a Sociedade Colina Participa-

tions é hoje parte integrante do Grupo SAHAM, um grupo 

pan-africano com presença em 26 países, e isso permite-

-nos reforçar a nossa capacidade técnica, enquanto segura-

dor, bem como as nossas competências em termos de recur-

sos humanos e capacidade de inovação e desenvolvimento.

De que forma a GA Angola Seguros tem alargado o seu 

leque de serviços?

Temos uma oferta global, mas face ao desenvolvimento 

da economia, muito apoiada nos ramos ‘não vida’. Procu-

ramos, nas diferentes áreas em que actuamos, ser inova-

dores e fazer bem aquilo que oferecemos. Tem sido esse o 

nosso sucesso no mercado de empresas e no mercado de 

particulares. Por exemplo, o seguro automóvel GA benefi-

cia de coberturas inovadoras no mercado angolano, como 

sejam veículos de substituição, em caso de sinistro, servi-

to give them more skills and the necessary expertise and, 

thus, avoid the mistakes made in other markets.

Was the sale, in 2013, of 49.9% of your shares to Socie-

dade Colina Participations, a turning point for the com-

pany?

It was a very important moment, as Sociedade Colina 

Participations is now an integral part of the SAHAM Group, 

a pan-African group, present in 26 countries, and this al-

lows us to strengthen our technical capacity, as an insur-

ance company, as well as our skills in terms of human re-

sources and capacity for innovation and development.

How has GA Angola Seguros extended its range  

of services?

We have a wide range of services, but in light of the de-

velopment of the economy, our range is very supported 

in ‘non-life’ insurance. We strive, in the different areas in 

which we operate, to be innovative and be good at what 

we do. This has been our hit in the insurance markets for 

businesses and that of private individuals. For example, GA 

car insurance benefits from innovative cover in the Ango-

lan market, such as courtesy cars, in the event of an ac-

cident, breakdown services and, more recently, a new and 

very important support and insurer assistance service, in 

which we send a GA technician to the site of the accident, 

«Queremos ajudar a criar um 
ambiente de salutar competição 

no sector e colaborar no 
desenvolvimento da economia 

angolana» \\ «We want to create an 
environment of healthy competition 

in the sector and be involved in 
the development of the Angolan 

economy»
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ços de reboque e, mais recentemente, de um novo e muito 

inovador serviço de apoio e assistência ao segurado, ao 

fazermos deslocar para o local de acidente um técnico GA 

que se encarrega de todos os procedimentos para a rápida 

resolução do sinistro. 

O que o levou a aceitar este desafio?

Terminei em 2015 um ciclo da minha carreira. O desafio 

do Grupo SAHAM veio no momento certo e foi fácil de acei-

tar. A GA Angola Seguros é, reconhecidamente, uma gran-

de companhia, o mercado segurador angolano tem espaço 

para se desenvolver e Angola é um país de oportunidades. 

Com todos estes ingredientes, não foi difícil aceitar.

Como recém-empossado CEO da GA Angola Seguros, 

que objectivos se propõe atingir?

Contribuir para que a GA Angola Seguros continue a ser 

uma referência no mercado segurador angolano, em par-

ticular nos domínios da qualidade de serviço, eficiência e 

rentabilidade. Para conseguir estes objectivos, temos que 

estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, distri-

buidores e parceiros e isso só pode ser feito com recursos 

humanos competentes, preparados, motivados e que ve-

jam os concorrentes como factor para uma constante mo-

bilização e superação.

who takes care of the procedures for the quick resolution 

of the accident.

What led to you taking on this challenge?

In 2015 I came to the end of cycle in my career. The chal-

lenge offered by the SAHAM Group came at the right mo-

ment and was easy to take on. GA Angola Seguros is rec-

ognised as a major company. The Angolan insurance mar-

ket had room to develop and Angola is a country of oppor-

tunities. With all these ingredients, it wasn’t hard to accept.

As the recently appointed CEO of GA Angola Seguros, 

what goals have you set yourself?

Contributing towards GA Angola Seguros’ continued po-

sition as a benchmark in the Angolan insurance market, in 

particular in areas of service quality, efficiency and profit-

ability. To achieve these goals, we have to develop closer 

relationships with our customers, distributors and part-

ners. This can only be done with competent, prepared and 

motivated human resources, who see in competitors a fac-

tor for constant mobilisation and outperforming. 

«O mercado segurador angolano 
tem espaço para se desenvolver e 

Angola é um país de oportunidades» 
\\ « The Angolan insurance market 
had room to develop and Angola is a 

country of opportunities»
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HOTEL PRINCIPE 
DI SAVOIA

O verdadeiro espírito de Milão 
The true spirit of Milan

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DORCHESTER COLLECTION

INSPIRING PLACES



O Hotel Principe di Savoia está 
situado na Piazza della Repubblica, 

no centro de Milão. \\ The Hotel 
Principe di Savoia is located in the 

Piazza della Repubblica, in the 
centre of Milan.

Vibrante e cosmopolita, Milão é uma cidade rica em arte, 

história e cultura. Reconhecida por ser a casa do aprimo-

rado design de moda italiano e por guardar segredos des-

lumbrantes – como a histórica casa de ópera Teatro alla 

Scala, a magnífica Catedral de Milão e a inconfundível obra 

de Leonardo da Vinci, A Última Ceia –, Milão oferece aos 

visitantes uma mistura fascinante de inovação e tradição. 

Respeitando essa identidade, o Hotel Principe di Savoia 

incorpora elementos contemporâneos e clássicos na sua 

decoração, cativando a so-

ciedade cosmopolita desde 

1920. Situado em pleno co-

ração da cidade, na Piazza 

della Repubblica, o edifício 

neoclássico domina a paisa-

gem e convida a conhecer o 

verdadeiro espírito hospita-

leiro de Itália. 

Com uma fachada impo-

nente, este hotel com assi-

natura Dorchester Collection conta dez pisos e é sinónimo 

de charme e requinte. A sofisticação decorativa e a aten-

ção ao detalhe atribui conforto e elegância a cada um dos 

257 quartos e 44 suítes que compõem o Principe di Savoia, 

oferecendo aos hóspedes um exemplo do luxo milanês. A 

decoração, pensada para fundir a atmosfera acolhedora e 

refinada, que marcava o design de interiores do século XIX, 

com a integração discreta da tecnologia moderna, é com-

posta por mobiliário tradicional italiano, afrescos pintados à 

mão nas paredes, poltronas clássicas e lustres glamorosos.  

Vibrant and cosmopolitan, Milan is a city rich in art, 

history and culture. Recognised for being the home of 

Italian fashion design and hiding stunning secrets – such 

as the historic La Scala opera house, the magnificent  

Milan Cathedral, and the unmistakable work of Leonardo 

da Vinci, The Last Supper –, Milan offers visitors a fasci-

nating blend of innovation and tradition. Respecting this 

identity, the Hotel Principe di Savoia incorporates con-

temporary and classic elements in its décor, captivating 

cosmopolitan society since 

1920. Stood right in the heart 

of the city, in the Piazza della 

Repubblica, the neoclas-

sic building dominates the 

cityscape, inviting you in to 

experience the true spirit of 

Italian hospitality. 

With an impressive façade, 

this Dorchester Collection 

hotel rises ten floors and is 

synonymous with charm and refinement. The decorative 

sophistication and attention to detail bring comfort and el-

egance to each of the 257 rooms and 44 suites making up 

the Principe di Savoia, offering guests an example of Mil-

anese luxury. The décor, designed to blend the welcoming 

and refined atmosphere marking the interior design from 

the 19th century, with the discreet integration of the mod-

ern technology, is made up of traditional Italian furniture, 

hand painted frescoes on the walls, classical armchairs 

and glamorous chandeliers.
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Nos quartos, de diversas composições e estilos – desde o 

estilo veneziano com nuances douradas e turquesa ao es-

tilo florentino em tons de azul e cinza –, a beleza da orna-

mentação deixa qualquer viajante extasiado. Os mármo-

res e os mosaicos, incluídos no adorno das casas de banho, 

timbram o primor final a cada aposento, como se de uma 

obra-prima se tratasse. Mas, se tivéssemos de apontar a 

pérola deste palácio, seria a suíte presidencial que mais 

suspiros arrancava. Combinando design francês e italiano, 

In the bedrooms, of varying compositions and styles 

– from the Venetian style with gilded nuances and tur-

quoise to the Florentine style in shades of blue and grey 

–, the beauty of ornamentation leaves any visitor en-

raptured. The marble and mosaics used to adorn the 

bathrooms add a final luxury stamp to each room, as if 

a masterpiece. But, if you had to point out the pearl of 

this palace, it would be the presidential suite, of breath-

taking elegance. Combining French and Italian design,  

A decoração é composta por 
mobiliário tradicional italiano e 

afrescos pintados à mão.  
\\ The décor features 

traditional Italian furniture and 
hand painted frescoes.        

com os dourados, as madeiras e o veludo a marcarem a di-

ferença, esta suíte é composta por três quartos, piscina pri-

vada e está repleta de pormenores artísticos. No horizonte, 

a vista sobre a cidade de Milão é inigualável. 

Para saborear a cozinha 

italiana, preparada pelo ta-

lentoso chef Fabrizio Cadei, 

o restaurante Acanto é o lo-

cal ideal, com vista para um 

tranquilo jardim, onde uma 

fonte do século XVIII é mo-

tivo de admiração. O lounge 

Il Salotto e o Principe Bar fa-

zem também parte das va-

lências do hotel. 

No último piso, o Club 10 Fitness and Beauty Centre des-

taca-se como o health club mais exclusivo de Milão. Com 

cinco salas de massagem e tratamentos personalizados, 

este é o espaço para relaxamento mais cativante da cidade.  

with gilding, wood and velvet its standout features, this 

suite is made up of three bedrooms, a private pool and is 

packed with artistic details. On the horizon, the view over 

the city of Milan is unrivalled.

To sample Italian cooking, 

prepared by talented chef 

Fabrizio Cadei, the Acanto 

restaurant is the ideal set-

ting, with views onto a 

peaceful garden, with its ad-

mirable 18th century foun-

tain. The Il Salotto lounge 

and the Principe Bar are 

also part of the hotel’s ex-

ceptional facilities.

On the top floor, the Club 10 Fitness and Beauty  

Centre stands out as Milan’s most exclusive health club. 

With five massage rooms and personalised treatments, 

this is the city’s most captivating relaxation venue.  
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QUÉNIA
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY KENYA TOURISM BOARD UK & IRELAND; 3/5/6/7/8 – SANCTUARY RETREATS, OLONANA CAMP;  

9/10 - SANCTUARY RETREATS, PRIVATE CAMPING 

INSPIRING PLACES

Exuberância da vida selvagem
Wildlife exuberance 
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There are travels that you make to never return. Just 

going there, because what you discover of the world and, 

principally, of your inner world, doesn’t allow you to go 

back to where you stopped, like someone opening a book 

on the marked page.

We went and we came back, but the fascination that  

Africa provokes to anyone visiting it, deconstructs a little 

of what we were used to being. Kenya, in East Africa, ex-

erts this magic on us, maybe through it colours, the sounds 

of its drums, the light, flavours, rituals, maybe through life, 

as if everything were vibrating to the rhythm of freedom. 

Savannahs, reserves, timeless cultures unchanged by the 

modern world, beaches of crystal-clear waters and coral 

reefs, equatorial forests and mighty, snowy mountains, 

scorching deserts… represent unique opportunities for ad-

venture, discovery and relaxation.

Há viagens que se fazem para nunca mais voltar. Só de 

ida, porque o que se descobre do mundo e, principalmen-

te, do nosso mundo interior, não nos permite voltar onde 

parámos, como quem reabre um livro na página marcada.

Fomos e voltámos, mas o fascínio que África provoca a 

quem a visita desconstrói um pouco do que costumávamos 

ser. O Quénia, na África Oriental, exerce sobre nós essa ma-

gia, talvez pelas cores, os sons dos batuques, a luz, sabores, 

rituais, talvez pela vida, como se tudo vibrasse ao ritmo da li-

berdade. Savanas, reservas, culturas intemporais e inaltera-

das pelo mundo moderno, praias de águas cristalinas e reci-

fes de corais, florestas equatoriais e portentosas montanhas 

nevadas, desertos escaldantes… constituem oportunidades 

ímpares para a aventura, descoberta e relaxamento.

É impossível ficar alheio ao espectáculo da migração 

anual de gnus em Masai Mara, ou perder a oportunida-

de de ficar frente a frente com um elefante na Reserva de  
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Amboseli, ou ainda ficar indiferente aos milhares de fla-

mingos que habitam o Lago Nakuro. Assim como é impen-

sável não visitar a segunda maior cidade do país, Mombaça, 

ou a cidade costeira de Melinde, pelo seu multiculturalismo, 

proveniente da presença de colonizadores de várias origens 

do mundo, nomeadamente de portugueses. Vasco da Gama 

foi o primeiro europeu a pisar Mombaça e foi o precursor da 

presença lusa, que durou cerca de 200 anos. 

It’s impossible to ignore the spectacle of the annual 

migration of wildebeest in the Masai Mara, or to miss out 

on the chance to be face to face with an elephant in the 

Amboseli National Park, or even, remain unmoved by the 

thousands of flamingos living on Lake Nakuro. Just as it 

is unthinkable to not visit the second largest city of the 

country, Mombasa, or the coastal city of Malindi, for its 

multiculturalism, originating from the presence of colonis-

É, porém, Nairobi a capital do Quénia e a sua maior ci-

dade. O Museu Nacional, os jardins botânicos ao seu redor, 

o Museu Karen Blixen, localizado na antiga residência da 

autora do livro África Minha, e o Parque Nacional permitem 

conhecer um pouco da história, cultura, arte, natureza e vida 

selvagem do país sem sair da cidade. Mas é o pôr-do-sol, 

as noites estreladas à volta da fogueira, a convivência com 

o semi-nómada povo Masai, a proximidade dos animais 

selvagens, a aparição do Monte Quénia – o segundo ponto 

mais alto do continente africano –, são os aromas das flo-

restas… que nos fazem entender que é percorrendo o Quénia 

que se somam memórias de momentos extraordinários.

O convívio com a vida selvagem, sem descurar a sensa-

ção de luxo, é talvez a primei-

ra imagem que concebemos 

quando pensamos no Quénia 

e talvez aquela que mais cons-

ta nos folhetos de viagens. E 

não é para menos. O Quénia é 

considerado um dos melhores 

destinos de safari do mundo 

(devido à qualidade das infra-estruturas, exuberância da 

natureza, vastas savanas e abundantes fenómenos migra-

tórios). Os seus parques são dos mais visitados e neles se 

podem observar leões, leopardos, elefantes, búfalos, rino-

cerontes, zebras, girafas, flamingos, avestruzes, etc. 

Com uma localização privilegiada, no sopé da Siria Es-

carpment e nas margens do rio Mara, o Sanctuary Olonana 

conjuga o luxo das suas ‘tendas’, cujas valências são qua-

se inimagináveis num acampamento, com uma grande 

concentração de vida selvagem. Já o Sanctuary Retreats  

Private Camping, no coração do Quénia, oferece expe-

riências de safari flexíveis, à medida de cada cliente e  

ers from various parts of the world, namely the Portuguese. 

Vasco da Gama was the first European to set foot in Mom-

basa, and was the forerunner of the Portuguese presence, 

which lasted some 200 years.

Nairobi is the capital of Kenya, however, and its largest 

city. The National Museum, the botanic gardens around it, 

the Karen Blixen Museum, located in the former residence 

of the author of the book Out of Africa, and the National 

Park, allow an insight into the history, culture, art, nature 

and wildlife of the country, without leaving the city. But it is 

the sunset, the star-filled nights around the campfire, the 

appearance of Mount Kenya – the second highest point 

on the African continent –, it is the aromas of the forests… 

that make us understand that 

when you travel through Ken-

ya, you collect memories and 

extraordinary moments.

Spending time with the 

wildlife, without neglecting the 

sensation of luxury, is probably 

the first image that comes to 

mind when you think about Kenya and maybe the image 

that appears most in travel publications. And small won-

der. Kenya is considered one of the best safari destinations 

in the world (due to the quality of infrastructure, exuber-

ance of nature, vast savannahs and abundant migratory 

phenomena). Its parks are some of the most visited, and in 

them you can see lions, leopards, elephants, buffalos, rhi-

noceroses, zebras, giraffes, flamingos, ostriches, etc.

With a prime location, at the foot of the Siria Escarp-

ment and on the banks of the River Mara, the Sanctuary 

Olonana combines the luxury of its ‘tents’, the amenities 

of which are almost unimaginable in a camp, with a great  

O Quénia é considerado um dos 
melhores destinos de safari do 
mundo. \\ Kenya is considered 

one of the best safari destinations 
in the world
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programadas por equipas experientes. Aqui, percorrer 

paisagens de cortar a respiração, repletas de animais sel-

vagens, nunca significa comprometer o conforto, o luxo e  

a autenticidade.

Com uma indelével variedade de vida selvagem que se 

vai desenhando em paisagens únicas, o Quénia é um des-

tino único, longe dos mitos urbanos, onde o tempo não se 

conta em horas, mas em batidas de coração. Fomos e vol-

támos, mas a página marcada conta uma nova história…

concentration of wildlife. The Sanctuary Retreats Private 

Camping, for its part, in the heart of Kenya, offers flexible Sa-

fari experiences, to accommodate every client and organised 

by experienced teams. Here, travelling through breathtaking 

scenery, packed with wild animals, never means having to 

do without comfort, luxury and authenticity. 

With an unforgettable variety of wildlife, appearing in 

unique landscapes, Kenya is a unique destination, far from 

urban myths, where time isn’t counted in hours, rather 

in heart beats. We went there and we returned, but the 

marked page tells a new story…  



CHEWTON  
GLEN SPA

Em harmonia com Hampshire
In harmony with Hampshire

HEALTH    WELLNESS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  CHEWTON GLEN HOTEL & SPA

Na paisagem rural de Hampshire, com o Parque Nacio-

nal de New Forest a pintar o cenário de verde e as ondas 

da Naish Beach a poucos minutos, o Chewton Glen Spa 

respira a tradicional hospitalidade inglesa. Alojado na 

propriedade de 52 hectares do hotel Chewton Glen, per-

tencente a uma das mais luxuosas unidades hoteleiras 

do Reino Unido, este espaço de repouso alia o património 

clássico ao ambiente mo-

derno, tornando-se um lugar 

gracioso e um retiro de classe 

mundial. Provavelmente Fre-

derick Marryat, que em 1847 

aqui escreveu o seu romance 

Children of the New Forest, já 

não reconheceria hoje este 

local, devido à sua evolução 

em termos de tamanho, conforto e elegância. Mas a paz de 

espírito que a New Forest provoca continua exactamente 

a mesma. Talvez seja por isso que este refúgio continua a 

ser apreciado pela sua capacidade de colocar em equi-

líbrio corpo e mente. Combinando essa tradição clássi-

ca da decoração com uma abordagem contemporânea,  

In the rural landscape of Hampshire, with the New Forest 

National Park painting the setting green and the waves 

of Naish Beach a few minutes away, Chewton Glen Spa is 

a vision of traditional English hospitality. Stood within the 

52-hectare property of the Chewton Glen hotel, belonging 

to one of the most luxurious hotels in the United King-

dom, this space of repose combines classic heritage with 

modern surroundings, mak-

ing it a graceful place and a 

world class retreat. Freder-

ick Marryat, who wrote his 

novel Children of the New 

Forest here in 1847 prob-

ably wouldn’t recognise 

this place today, given how 

much it has evolved in terms 

of size, comfort and elegance. But the inner peace that 

the New Forest triggers is just as same as it always was. It 

may be because of this that this refuge is still appreciated 

for its ability to bring body and mind into balance. Com-

bining this classic tradition of the decoration with a con-

temporary approach, characterised by the grandeur of the  

A aromaterapia é um dos 
tratamentos mais apreciados no 
Chewton Glen.  \\ Aromatherapy 

is one of the most appreciated 
treatments at Chewton Glen. 
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caracterizada pela grandeza das instalações, o Chewton 

Glen Spa fornece um leque alargado de tratamentos, sem-

pre com o mesmo intuito: a sintonia perfeita entre o rela-

xamento corporal e a tranquilidade espiritual. Incluindo a 

maior piscina de hidroterapia da Europa e uma piscina co-

berta de 17 metros, revestida em mosaicos azuis e rodeada 

por colunas gregas, este espaço é reconhecido pelos seus 

tratamentos de aromaterapia (uso dos óleos das plantas 

para benefício do corpo) e pelas salas de vapor. Com um 

serviço personalizado e destinado a mulheres, homens e 

crianças, este recanto na quietude do campo inglês procu-

ra a pureza de cada ingrediente e a sua mistura para revi-

talizar a energia positiva dos hóspedes. E como? Através 

das terapias de rosto, que actuam suavemente na face e no 

pescoço e são gentilmente realizadas através de técnicas 

delicadas que induzem à paz profunda; dos tratamentos de 

desintoxicação com algas; e das massagens com pedras 

quentes (seixos de lava vulcânica). 

facilities, Chewton Glen Spa offers a wide range of treat-

ments, always with the same purpose: the perfect har-

mony between relaxing the body and peace of mind. In-

cluding Europe’s largest hydrotherapy pool and a 17-metre 

covered swimming pool, lined with blue mosaics and sur-

rounded by Greek columns, this space is renowned for its 

aromatherapy treatments (use of plant oils to benefit the 

body) and for its steam rooms. With a personalised service 

designed for women, men and children, this place of peace 

in the English countryside strives for purity in every ingre-

dient, blending them to revitalise the positive energy of its 

guests. And how does it do this? Through facial therapies, 

which work gently on the face and the neck and are care-

fully applied using delicate techniques that induce pro-

found peace; through algae detoxification treatments; and 

through hot stone massages (using volcanic lava pebbles).
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O FAZENDEIRO
A calmaria no coração de Talatona

Peace and calm in the heart of Talatona

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

SUPREME FLAVOURS
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É na discrição da Avenida Pedro de Castro Van-Duném 

Loy que encontramos um dos espaços de restauração 

mais elegantes de Talatona. Envolto num ambiente de ex-

clusividade, que garante a privacidade a qualquer cliente 

que procure uma refeição sem incómodos, o restaurante O 

Fazendeiro traz a calmaria de uma fazenda para a azáfama 

da cidade. A entrada faz-se pela esplanada exterior, deco-

rada com um jardim vertical e uma fonte, que proporciona 

uma atmosfera descontraída, perfeita para um encontro 

ao final da tarde. No interior, a 

decoração convida-nos a des-

frutar de uma autêntica fazen-

da. As foices, as charruas, as 

peles de animais e as madei-

ras, que carimbam o castanho 

como cor predominante, são 

os pormenores da ornamentação que demonstram a liga-

ção com a terra que o restaurante faz questão de perpetuar. 

A cozinha, como não poderia deixar de ser, é o ex-libris 

d’O Fazendeiro. Ampla e organizada, funciona sob o olhar 

atento dos clientes, como se fosse o palco de um espec-

táculo. Graças ao piso elevado, os clientes conseguem ob-

servar a preparação das refeições que chegarão às mesas. 

E quanto às escolhas, o menu é variado e bem ao gosto dos 

angolanos. Com influências italianas e portuguesas, os sa-

bores mediterrânicos preparados com ingredientes prove-

nientes dos melhores locais do mundo têm conquistado os 

paladares mais apurados. Das massas às pizas, do ravioli 

In the discreet setting of the Avenida Pedro de Castro 

Van-Duném Loy stands one of Talatona’s most elegant 

dining venues. Wrapped in an atmosphere of exclusive-

ness, which ensures the privacy of any guest looking for a 

meal without being disturbed, the O Fazendeiro restaurant 

brings the peace and calm of a farm estate to the hustle 

and bustle of the city. The eatery is entered via the out-

door terrace, decorated with a vertical garden and a foun-

tain, which produces a relaxed setting, perfect for a late 

afternoon meeting. Inside, the 

decoration invites you to revel 

in farm estate authenticity. The 

sickles, ploughs, the animal 

hides and the wood ensuring 

this predominantly brown pal-

ette, are decorative details that 

demonstrate the link with the land that the restaurant in-

sists on maintaining.

The kitchen is the clear highlight of O Fazendeiro, as you 

would only expect. Large and well organised, it is oper-

ated under the watchful eye of the guests, as if the stage 

for a show. Thanks to the raised floor, guests are able to 

watch their meals being prepared before they reach their 

table. And when it comes to food, the menu is varied and 

well suited to Angolan tastes. With Italian and Portuguese 

influences, the Mediterranean flavours, prepared with in-

gredients sourced from the finest places in the world, have 

conquered the fussiest of palates. From pasta to pizzas, 

from ravioli to fusilli, or the fabulous grilled filet mignon, 

 Bruno Carvalho é o chef por detrás 
do sucesso d’O Fazendeiro. \\ 

Bruno Carvalho is the chef behind 
the success of O Fazendeiro.
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ao fusilli, passando pelo incrível filé mignon na grelha com 

legumes assados e terminando no gelado de chocolate, 

as iguarias d’O Fazendeiro são preparadas ao mais ínfimo 

pormenor.

Atento a todos os detalhes está Bruno Carvalho, chef 

e responsável pelo bom funcionamento do restaurante. 

Filho de um dos sócios detentores d’O Fazendeiro, Bruno 

soma uma vasta experiência no mundo da restauração. 

De menino que servia às mesas no restaurante do tio, em 

Nova Iorque, passou para o homem que controlava o fogão 

até que, depois dos estudos em Gestão Hoteleira e Restau-

ração na Califórnia, o mundo abriu-se ainda mais à frente 

dos seus olhos. Voou para Paris, seguiu para Hong Kong 

e aterrou em Luanda, há quase dois anos, para abraçar o 

projecto d’O Fazendeiro. E, pelo que vimos, a aventura não 

poderia estar a correr melhor.

with roasted vegetables, to the appetising finale of choco-

late ice cream, the delicacies of O Fazendeiro are prepared 

with the utmost attention to detail.   

Meticulous as humanly possible, chef Bruno Carvalho 

is responsible for the smooth running of the restaurant. 

Son of one of the partners owning the O Fazendeiro, Bruno 

boasts extensive experience of the restaurant industry. As 

a child, he would serve at the tables of his uncle’s restau-

rant, in New York, before becoming the man in charge of 

the stove, and then, after studying Hotel and Restaurant 

Management in California, the world became his oyster. 

He flew to Paris, then to Hong Kong and finally landed in  

Luanda, almost two years ago, to embrace the O Fazendei-

ro project. And, from what we can see, the venture couldn’t 

be going better.
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HELT ARAÚJO
O chef do futuro \\ The chef of the future

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

SUPREME FLAVOURS

Natural de Benguela, o jovem Helt Araújo partiu para 

Lisboa com apenas 14 anos. O destino estava traçado pela 

família: estudar na faculdade de Economia. Mas a vida al-

terou esse rumo tão planeado, introduzindo-lhe a cozinha 

como profissão. Em segredo, inscreveu-se na Escola de Ho-

telaria e ganhando experiência nos melhores restaurantes 

Born in Benguela, the young Helt Araújo left for Lisbon 

aged just 14. His fate was outlined by his family: study-

ing economics at university. But life changed this much-

planned future, introducing him to cooking as a profession. 

Without telling anyone, he enrolled in the Hotel School 

and, gaining experience in the finest restaurants in the city, 

da cidade, começou a compor um percurso de sucesso na 

alta gastronomia. De malas e bagagens, aventurou-se no 

elBulli, em Barcelona e, depois de dez anos sem pisar a sua 

terra, voltou a Angola com um único objectivo: revolucio-

nar a cozinha nacional. Hoje, a par do seu projecto Guapa 

Catering, Helt vai usando os ingredientes típicos angolanos 

em receitas glamorosas e com apresentação sofisticada. 

«Uso produtos nacionais em receitas que pouco têm de 

tradicionais», afirma. Esta irreverência valeu-lhe o prémio 

de chef do futuro, atribuído pela Academia Angolana de 

Gastronomia, e é exactamente com este espírito inovador 

que Helt quer marcar a diferença. Quem sabe com um res-

taurante próprio que, nos seus desejos, poderá trazer o ro-

teiro dos 50 melhores restaurantes do mundo para Angola. 

he started down a path to success in haute cuisine. His bags 

packed, he ventured off to elBulli, in Barcelona and, after ten 

years without setting foot on his home turf, he returned to 

Angola with a single aim: to revolutionise the nation’s cui-

sine. Today, alongside his project Guapa Catering, Helt is 

using typical Angolan ingredients in glamorous recipes fea-

turing sophisticated presentation. «I use national produce 

in recipes that have little that is traditional about them», he 

says. This irreverence has earned him the ‘chef of the future’ 

award, given out by the Angolan Gastronomy Academy, 

and it is exactly with this innovative spirit that Helt wants 

to make a difference. This could be with his own restaurant, 

which, if his wishes come true, might one day see Angola 

figure on the list of the world’s 50 best restaurants.  



122 \\  Villas&Golfe

POLANA SERENA HOTEL
Glamour africano \\ African glamour

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO NORONHA

LUXURY  STYLE

Numa das zonas mais nobres de Maputo, de frente para 

a soberba baía que banha a cidade, um majestoso edifício 

colonial deixa-se consumir pela elegância grandiosa e 

pelo charme que lhe está intrínseco. Construído em 1922, 

sob a égide de uma vibração contagiante que arrebatava 

o mundo na década de 1920, o Polana Serena Hotel, que há 

décadas iconiza o glamour africano, mantém os traços da 

arquitectura indo-portuguesa, que convida a uma viagem 

pelo passado. 

Impondo a sua presença sobre o céu estrelado da cos-

ta índica, o Polana recupera agora a sua essência, após 

ter sido alvo de um programa de recuperação, que vira 

mais uma página na já longa história do hotel. Lugar de 

excelência para um período de descanso ou até para fe-

char um negócio na entusiasmante urbe moçambicana, o  

Polana Serena Hotel abre-se aos hóspedes com o seu de-

sign de requinte. Passar pelo spa, pelo bar, ou pela piscina 

In one of Maputo’s most exclusive neighbourhoods, 

looking out over the stunning bay bathing the city, a 

majestic colonial building stands resplendent, a vision 

of grandiose elegance and intrinsic charm. Built in 1922, 

under the aegis of a contagious vibe, tearing through the 

world during the 1920s, the Polana Serena Hotel, which for 

decades has provided an icon of African glamour, retains 

its Indo-Portuguese architecture, inviting you on a voyage 

into the past.

Making its presence felt under the starry sky of the  

Indian Ocean coastline, the Polana is now recovering its es-

sence, having been subject to an extensive renovation pro-

gramme, turning yet another page in the hotel’s long his-

tory. An excellent setting in which to enjoy a relaxing break 

or to close a business deal in the exciting Mozambican 

city, the Polana Serena Hotel welcomes its guests with its 

exquisite design. Visiting the spa, the bar, or the outdoor 

O Polana Serena Hotel, que há 
décadas iconiza o glamour 

africano, mantém os traços da 
arquitectura indo-portuguesa. \\ 

The Polana Serena Hotel, which for 
decades has provided an icon of 

African glamour, retains its Indo-
Portuguese architecture.

exterior é sentir a aura de um hotel que respira a história 

de um passado rico, de um hotel que caminha a largos pas-

sos para a celebração do primeiro centenário da sua histó-

ria. O espaço do hotel, envolto no charme único da baía de  

Maputo, convida a uma estadia que ficará certamente gra-

vada na memória, como num local único de requinte e gla-

mour tipicamente africanos.

Nos 142 quartos, bem como 

nos três restaurantes e no bar, 

charme e luxo são elementos 

que marcam a personalidade 

de um hotel que não esconde 

a sua identidade. Pela ma-

nhã, abram-se as cortinas e 

admire-se a baía de Maputo, 

enquanto os dhows rasgam 

as águas cintilantes do Índico, 

numa experiência matinal que 

indubitavelmente arrebata o 

olhar e preenche de significado uma estadia num hotel que 

há muito é referência em Moçambique e no mundo. 

pool allows you to feel the aura of a hotel that exudes the 

history of a rich past, of a hotel that is fast approaching the 

celebrations for the first centenary of its history. The hotel 

space, surrounded by the unique charm of the Bay of Ma-

puto, welcomes you for a stay that will certainly remain en-

graved in your memory, as a unique setting of typically Af-

rican refinement and glamour.

In the 142 rooms, as well as 

in the three restaurants and 

in the bar, charm and luxury 

make their presence strongly 

felt, adding to the personality 

of a hotel that doesn’t shy away 

from its identity. In the morning, 

the curtains are drawn wide 

and the Bay of Maputo awaits, 

while dhows cut through the 

sparkling waters of the Indian 

Ocean, in a morning experi-

ence that will undoubtedly astound, and fill with meaning 

a stay in a hotel that has long been a landmark in Mozam-

bique and the world. 
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ZEYANGEL CONCEPT STORE BY 
CLÁUDIA MITTLER

Conceitos de uma moda moderna
Concepts in modern fashion

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY WALTER FERNANDES

LUXURY  STYLE

O advento das concept stores (Loja-Conceito) chegou 

a Luanda pelas mãos de Cláudia Mittler. A sua loja, um 

espaço camaleónico, advoga um estilo de vida próprio e 

preconiza uma aposta comercial que vai além do produto 

propriamente dito. 

Zeyangel Concept Store é um espaço de arte contempo-

rânea, focado num processo corporativo orientado para a 

produção, exposições de arte, tratamento de imagem, de-

bates, publicações literárias e discográficas, conhecimen-

tos e relacionamentos. É também um local ideal para a rea-

lização de editoriais fotográficos e videográficos, com es-

paços diferenciados e adaptáveis, conforme a necessidade 

das produções. É um estabelecimento de varejo aberto ao 

público, que oferece uma ampla gama de produtos dife-

renciados, bens de consumo e design de moda nacional e  

The advent of concept stores came to Luanda at the 

hand of Cláudia Mittler. Her store, a chameleon-like space, 

advocates its own lifestyle and proposes a commercial 

concept that goes beyond the product per se.

Zeyangel Concept Store is a space for contemporary art, 

focused on a corporate process aimed at production, art 

exhibitions, image processing, debates, literary publica-

tions and record releases, knowledge and relations. It is 

also the ideal place for doing photo and video shoots, with 

different and adaptable spaces, depending on the require-

ments of the productions. It is a retail outlet, open to the 

public, which stocks a large selection of varied products, 

consumer goods and national and international fashion 

design. Clothing brands, beauty products, a photographic 

studio and a makeup studio are some of the store’s facets, 

internacional. Marcas de roupa, artigos de beleza, um estú-

dio fotográfico e de maquilhagem são algumas das valên-

cias da loja que reflectem a paixão de Claúdia pelo mundo 

da moda. «O esforço colocado em criar um ambiente de 

sonho pode ser sentido e observado em cada detalhe», 

explica a ex-manequim. 

Cláudia cresceu na Alemanha. Era ainda adolescen-

te quando enveredou pelas passerelles, antes de se ter 

aventurado a abrir uma loja multi-marca, ainda na Alema-

nha. Aterrou em Luanda com o know-how e a experiência 

adquirida nos corredores da moda alemã. Cláudia come-

çou por abrir uma agência de modelos (Zeyangel) e logo 

depois, o Zeyangel Academia de Moda.  Alargou a sua in-

fluência na moda angolana ao inaugurar, no início de 2014, 

a Zeyangel Concept Store. Mas o que é, afinal, uma concept 

store? «O termo descreve uma loja que vende vários tipos 

de produtos, sem os dividir em diferentes secções ou cate-

gorias. O estabelecimento reflete mais a ideia de estilo de 

vida»,  resume Cláudia. 

that reflect Cláudia’s passion for fashion. «The effort made 

to create a dream environment can be felt and seen in eve-

ry detail», the former model explains.

Cláudia grew up in Germany. She was just a teenager 

when she set foot down the catwalks, before making the 

move to open her multi-brand store, while still in Germany. 

She landed in Luanda armed with knowhow and experi-

ence acquired in the corridors of German fashion. Cláudia 

started by opening a model agency (Zeyangel) and shortly 

after, Zeyangel Fashion Academy. She further extended 

her influence in Angolan fashion when she opened the 

Zeyangel Concept Store at the beginning of 2014. But just 

what is a concept store, exactly? «The term describes a 

store that sells various types if products, without divid-

ing them up into different sections or categories. The  

establishment reflects more the idea of lifestyle», Cláudia 

summarises.
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FELÍCIA 
MAHATMA

O sorriso como uma tendência intemporal
The timeless trend of smiling 

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY FELÍCIA MAHATMA

Há quem acredite que o sorriso é a arma mais poderosa 

de uma mulher. É com o sorriso que ela conquista e é com 

o sorriso que ela marca a sua presença no mundo. Felí-

cia Mahatma é uma mulher de sorrisos. Sorrisos sinceros 

de quem teve a felicidade de tornar um sonho realidade. 

Bem-disposta, Felícia cativa-nos com esse sorriso nasci-

do e criado em Kinaxixi, no município das Ingombotas, em 

Luanda. Mas, aos sorrisos luminosos desta mulher junta-

-se um talento que aumenta o seu brilho. Felícia Mahatma 

é fashion designer e o rosto da marca Mahatma’s, que tem 

vestido as mulheres angolanas de sensualidade e matu-

ridade e os homens de elegância e poder. Com uma força 

de vontade que a fará colocar o seu apelido nas maiores 

passerelles de moda do mundo, Felícia vai traçando o seu 

caminho, deixando um rasto de sucesso. O destino final de 

sonho? Integrar o alinhamento da New York Fashion Week 

e ver os seus looks divulgados nas principais revistas de 

moda mundiais. 

There are some who believe that the smile is a woman’s 

most powerful weapon. Through her smile she makes her 

conquests and through her smile she marks her presence 

in the world. Felícia Mahatma is a woman of smiles. Sincere 

smiles of someone, who has experienced the happiness of 

making a dream come true. In fine spirits, Felícia captivates 

us with this smile born and raised in Kinaxixi, in the munici-

pality of Ingombotas, in Luanda. But, the radiant smiles of 

this woman are joined by a talent that enhances their spar-

kle. Felícia Mahatma is a fashion designer and the face be-

hind the ‘Mahatma’s’ brand, which dresses Angolan women 

with sensuality and maturity, and men with elegance and 

power. With a strength of will that has seen her namesake 

appear on the world’s major fashion catwalks, Felícia is 

carving out her career, leaving behind a wake of success. 

But what is the final destination of this dream? To have her 

clothes shown at New York Fashion Week and to see her 

creations appear in the world’s leading fashion magazines.

LUXURY  STYLE           
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A história de Felícia Mahatma no universo da moda co-

meça cedo. Ser magra sempre fez parte da sua fisionomia 

e encontrar roupas para o seu tamanho tornou-se uma 

tarefa árdua. As visitas recorrentes aos costureiros e os 

pontos dados à mão começaram a fazer parte das rotinas 

e, incentivada pela mãe e pela irmã mais velha, Felícia foi 

transformando as suas roupas. Quando reparou tinha já a 

sua primeira peça confec-

cionada: «era uma saia lá-

pis cinza, em brim», recorda  

Felícia. Formada em Gestão 

de Negócios e com o inte-

resse pela moda a crescer 

a olhos vistos, Felícia pro-

curou mais conhecimentos 

no Brasil, em 2010, frequen-

tando um curso intensivo 

durante um semestre. «Foi uma experiência muito enri-

quecedora. No final, tive imensa dificuldade em regressar 

a Angola porque sentia que Curitiba me havia descoberto 

pessoal e profissionalmente», explica. Mas regressou e 

foi na sua terra natal que começou a verdadeira aventura. 

Marcando o início da sua actividade com a candidatura às 

semanas de moda em Angola, Felícia foi idealizando co-

lecções cada vez mais deslumbrantes. Desenhando todas 

Felícia Mahatma’s story in the world of fashion began at 

an early age. She had always been a thin girl, and finding 

clothes to fit her had become a difficult task. Recurring vis-

its to dressmakers and home sewing started to be the norm 

and, encouraged by her mother and elder sister, Felícia 

kept on transforming her clothes. Before she knew it, she 

had already made her first piece: «it was a grey pencil skirt, 

in denim», Felícia recalls. 

Having studied business 

management, and with her 

interest in fashion notice-

ably growing, Felícia went 

to expand her knowledge 

in Brazil, in 2010, attending 

an intensive course over a 

semester. «It was a very re-

warding experience. In the 

end, I found it really hard to go back to Angola, because I 

felt I had discovered myself, personally and profession-

ally, in Curibita», she explains. But she went back and it 

was in her homeland that she started her true adventure. 

Marking the start of her fashion career by applying to take 

part in the Angolan fashion weeks, Felícia was creating in-

creasingly dazzling collections. Designing all of her pieces 

and drawing inspiration from the universe, the fashion 

Felícia Mahatma, para além de 
designer de moda, é formada em 

Gestão de Negócios. \\ Felícia 
Mahatma, in addition to being 

a fashion designer, has studied 
business management.
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as suas peças e inspirando-se no universo, a fashion de-

signer tem ditado tendências, principalmente no guarda-

-roupa feminino, mas não esquecendo os homens. «Gosto 

que as mulheres se expressem como donas de si mesmas, 

independentes e fabulosas. Quanto a eles, acho que um 

terno com corte perfeito, com acabamento e material de 

qualidade, aliado ao carácter, ajudam a passar a impressão 

de maturidade e sucesso», descreve Felícia, elucidando-

-nos sobre as mensagens 

que tenta carimbar nas suas 

criações. Na recente parti-

cipação na Angola Fashion 

Week, a colecção que Felícia 

levou à passerelle mostrou 

exactamente esse poder, 

brilho e fluidez. 

Com um atelier prestes 

a ser inaugurado em Benfica, Felícia promete continuar 

com o seu espírito batalhador e competente, ajudando a 

levar a qualidade da moda angolana ao mundo. «Acredito 

que muito em breve Angola será um dos principais pólos  

de moda em África», sentencia. A julgar pelo talento de  

Felícia, não há dúvida que persista.

designer has set trends, especially in womenswear, while 

not forgetting men. «I like it that women express them-

selves as their own person, independent and fabulous. As 

for men, I think that a perfectly cut suit, with quality finish 

and material, combined with character, help to give the im-

pression of maturity and success», explains Felícia, talk-

ing to us about the messages that she tries to pass on in 

her creations. In her recent participation of Angola Fashion 

Week, the collection Felícia 

took to the catwalk revealed 

precisely this power, brio 

and fluidity.

With a studio about to be 

opened in Benfica, Felícia 

promises to maintain her 

fighting spirit and com-

petence, helping to take 

the quality of Angolan fashion to the rest of the world. «I 

believe that, very shortly, Angola will be one of the main 

fashion centres in Africa», she declares. And judging by 

Felícia’s talent, there is no cause for doubt.

A marca de Felícia, a Mahatma’s, foi 
uma das participantes na Angola 
Fashion Week. \\ Felícia’s brand, 

‘Mahatma’s’, was one of the brands 
taking part in Angola Fashion Week. 



RCM JÓIAS
O fascínio por um talento

Fascination for a talent

TEXTO TEXT MARIA MANUEL FREITAS  \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY TERESA AIRES

Rita Carvalho Marques sabia do seu fascínio pelas jóias. 

Um dia, através de uma amiga da mãe, inscreve-se numa 

pós-graduação em Joalharia (organizada pelo Centro Por-

tuguês de Design e a Glasgow School of Art) e fica coloca-

da. Rita percebeu nesse momento que nunca mais ia dei-

xar de fazer jóias. E acertou. Hoje, tem a sua própria marca, 

a RCM, e tem, sobretudo, muita criatividade.

Nas suas raízes está uma parte da sua inspiração. Nascida 

em Luanda, em 1973, onde esteve até 1975, sente que África 

lhe está no sangue, por ter sido o seu berço e a terra que 

pisou pela primeira vez. 

Rita Carvalho Marques knew about her fascination for 

jewellery. One day, through a friend of her mother, she ap-

plied for a post graduate course in jewellery (organised by 

the Portuguese Design Centre and the Glasgow School of 

Art) and was accepted. Rita realised at that moment that 

she would never stop making jewellery. And she was right. 

Today, she has her own brand, RCM, and she has, above all 

else, a great deal of creativity.

A part of her inspiration lies in her roots. Born in Luanda, in 

1973, where she lived until 1975, she feels that Africa is in 

her blood, as it was her birthplace and the place where she 

took her first steps. 

LUXURY  STYLE           
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Assim como a sua mãe, que nasceu na antiga Silva Porto 

(actual Kuito), uma vez que o avô materno tinha sido rei-

tor em vários liceus, incluindo o Liceu Salvador Correia, em 

Luanda. Do lado paterno, Lisboa e Brasil dão cor às suas 

origens, ou não fosse a família do avô detentora de uma 

loja conhecida no Chiado e a avó vinda directamente do 

Belém do Pará (Brasil). Quando sai de Luanda, é em  São 

Paulo que Rita fica mais oito anos, altura em que regressa a 

Portugal para se instalar em Colares. Da sua infância vem, 

certamente, mais uma parte da inspiração, porque a recor-

da feliz e com experiências maravilhosas. 

Rita faz coisas bonitas e tem essa pretensão. E quer mar-

car pela diferença. Desenha diariamente, passando para o 

papel «memórias, momentos e sensações» e aquilo que 

resulta da sua experiência de vida. Pela sua cabeça pas-

sam imagens que se materializam no atelier da amiga Vera  

Oliveira, que a ajuda na construção de peças. Depois,  

Just like her mother, who was born in the former Silva 

Porto (now Kuito), since her maternal grandmother was 

the headmistress of various schools, including the Liceu 

Salvador Correira, in Luanda. On her father’s side, Lisbon 

and Brazil bring colour to her origins, with her grandfa-

ther’s family owning a well-known store in Chiado, and 

her grandmother hailing from Belém do Pará (Brazil). 

When she left Luanda, Rita spent eight further years in 

São Paulo, at which time she returned to Portugal to settle 

in Colares. Another part of her inspiration certainly comes 

from her childhood, because of the happy memories and 

wonderful experiences she recalls. 

Rita makes beautiful things, and that is her intention. 

She wants to stand out from the rest. She designs every 

day, putting down on paper «memories, moments and 

sensations» and what results from her life experience. 

Images pass through her head that are then materialised 

todas as peças são fotografadas e graficamente enquadra-

das pela amiga Teresa Aires. E a ajuda destas duas amigas 

revela-se preciosa... É que Rita tem outro desafio e respon-

sabilidade - o Departamento de Marketing da Consultora 

Milestone Consulting. Dois projectos diferentes, é certo, 

mas igualmente apaixonantes e que, no caso da consulto-

ra, conquistou Rita, por trabalhar com uma equipa «muito 

sénior e experiente». 

As jóias são o seu projecto mais pessoal, o seu reflexo. 

Nas peças da designer percebe-se a sua feminilidade. Às 

inspirações de Rita junta-se o fascínio pela natureza, pe-

los animais e atesta: «a grandiosidade, a fragilidade e uma 

inocência sábia faz-me todos os dias olhar para o mundo 

de forma sempre diferente, mas sempre com muita admi-

ração. Acho que é isso que tento passar». 

in the studio of her friend Vera Oliveira, who helps her to 

make the pieces. Then, all the pieces are photographed and 

put into graphic layouts by her friend Teresa Aires. And the 

help of these two friends proves to be precious… As Rita has 

another challenge and responsibility – the marketing de-

partment at Milestone Consulting. Two different projects, to 

be sure, but equally exciting, and which, in the case of the 

consulting company, has been a challenge for Rita, through 

working with «a more senior and experienced» team. 

Her jewellery is her more personal project, a reflection of 

herself. You can see her femininity in the pieces she de-

signs. Rita’s inspirations are joined by a fascination for na-

ture, for animals and, she explains: «grandeur, fragility and 

a wise innocence make me look at the world from a dif-

ferent angle every day, but always with great admiration. I 

think that this is what I try to transmit».



136 \\  Villas&Golfe

Por enquanto, as suas peças são visíveis no Facebook, 

mas Rita não tem limites. O mundo inteiro chega-lhe, quan-

do pensa onde gostaria de ver as suas peças. O importante é 

que a sua mensagem chegue a quem quiser apreciar o seu 

trabalho. E que trabalho, dir-se-á, atendendo a que a desig-

ner já perdeu a conta às peças que desenhou.

Mas Rita quer apenas continuar a criar. Mesmo saben-

do que não é qualquer um que 

pode estar nesta área, mas 

sim quem tenha um talento 

especial, que trabalhe muito 

e que saiba que não fará «di-

nheiro fácil e rápido».

De projectos e desafios é fei-

to o futuro. Regressar a Angola 

é um deles! Todavia, de mo-

mento, o caminho faz-se por Portugal, onde tem muitas 

tarefas para concluir. «Existem três desejos que gostava 

muito de realizar na minha terra natal. O primeiro é por o pé 

na terra, o segundo é apresentar o meu trabalho e, por fim, 

ajudar quem mais precisa», revela a designer. O ano 2016 

poderá trazer uma nova colecção. Os esboços, para já, são 

isso mesmo, mas qualquer peça criada por Rita Carvalho 

Marques será, certamente, um sucesso. 

For the time being, her pieces can be seen on Facebook, 

but Rita has no limits. The whole world is enough, when 

she thinks of where she would like to see her pieces. What 

matters is that her message reaches anyone who wants 

to appreciate her work. And what work, bearing in mind 

that the designer has already lost count of the number of 

pieces she has designed.

But Rita just wants to con-

tinue creating. Even in the 

knowledge that not just any-

body can work in this field, 

rather only those who have 

a special talent, who work 

hard, and who understand 

that «easy and quick money» 

can’t be had. 

The future is lined with projects and challenges. Return-

ing to Angola is one of them. Nevertheless, at the moment, 

her path lies in Portugal, where she still has much to get 

done. «There are three wishes that I would very much like 

to fulfil in my birth nation. The first is to set foot on the 

ground; the second is to show my work and, finally, help 

those that need it most», the designer reveals. 2016 may 

bring a new collection. For the moment the sketches are 

just that, but any piece created by Rita Carvalho Marques 

will certainly be a success.

«Sou naturalmente muito 
feminina e isso transparece nas 

minhas peças»  \\ «I am naturally 
very feminine and this comes 

through in my pieces»



Em 1880, Georges-Edouard Piaget vivia obceca-

do por criar o mais belo dos presentes de Natal para 

oferecer à sua amada, como símbolo de amor eterno. 

Trabalhando de dia e de noite para alcançar o objec-

tivo, Georges-Edouard criou um relógio de bolso que 

a sua amada guardou como um talismã. Desde então, 

o amor inspira a tradição relojoeira da Piaget e, bem 

no coração da região suíça de Jura, a fábrica da mar-

ca vai concebendo fabulosas peças de joalharia para 

marcar os momentos inesquecíveis. Este conjunto de 

peças faz parte dos modelos desenhados para a épo-

ca natalícia. 

In 1880, Georges-Edouard Piaget was obsessed with 

creating the most beautiful of Christmas presents to 

give to his loved one, as a symbol of his eternal love. 

Working day and night to achieve his goal, Georges-

Edouard Piaget created a pocket watch that his loved 

one would keep as a talisman. Ever since then, love in-

spires the watch-making tradition of Piaget and, right 

in the heart of the Swiss region of the Jura, the brand’s 

factory produces fabulous pieces of jewellery to mark 

unforgettable moments. This series of pieces are some 

of the models designed for the Christmas season.

PIAGET

\\SIXTH SENSE



BOUCHERON

Com linhas limpas, cosmopolitas e contemporâneas, a 

colecção da Tod’s volta a dar primazia à qualidade artesã. 

Misturando as tendências desportivas com o luxo carac-

terístico que acompanha a marca em cada estação, as pro-

postas para o Inverno envolvem a elegância dos acessó-

rios. Com malas em couro bordeaux, bege, branco ou azul, 

as tendências da Tod’s foram pensadas para as mulheres 

sofisticadas e boémias. 

With clean, cosmopolitan and contemporary lines, the col-

lection from Tod’s once again gives precedence to quality 

craftsmanship. Blending sports trends with the character-

istic luxury that accompanies the brand every season, the 

suggestions for the winter involve the elegance of acces-

sories. With bags in bordeaux, beige, white or blue leather, 

the trends from Tod’s have been developed for sophisticat-

ed and bohemian women.

TOD’S

Numa colecção que traz as cores à estação mais fria, a 

Versace apresentou as tendências para este Outono-

-Inverno na Milan Fashion Week. Trazendo à passe-

relle os cabelos compridos e os saltos altos, na maior 

parte das vezes incorporados nas botas altas, bem 

acima do joelho, a marca italiana aposta em peças que 

vestem cores como o preto, o vermelho, o amarelo e o 

verde. Os vestidos curtos, com recurso a lantejoulas e 

pregas ou letras que soletram Versace como um pu-

zzle, são algumas das propostas. 

In a collection that brings colours to the coldest sea-

son, Versace unveiled its trends for this autumn-

winter at Milan Fashion Week. Bringing long hair and 

high heels to the catwalk, for the most part incorpo-

rated in high boots, well above the knee, the Italian 

brand focuses on pieces that feature colours such as 

black, red, yellow and green. Short dresses, featuring 

sequins and pleats, or letters that spell out Versace 

like a puzzle, are some of the suggestions.

VERSACE

Numa colecção de alta joalharia criada sob patrocínio de 

Sua Alteza Gajsingh II, o Marajá de Jodhpur, a Boucheron 

traz a inovação e ousadia da Índia contemporânea de 

mãos dadas com a beleza da tradição. Através de materiais 

inovadores, como o mármore Makrana – a mesma pedra 

usada na construção do Taj Mahal – e a areia do deserto de 

Thar, a colecção Bleu de Jodhpur apresenta 60 peças des-

lumbrantes. O colar reversível Jodhpur, uma interpretação 

romântica da Cidade Azul ou Cidade do Sol, é uma dessas 

peças, com um diamante central de seis quilates, safiras e 

ouro branco.

In a fine jewellery collection created under the patron-

age of His Highness Gajsingh II, the Maharaja of Jodhpur, 

Boucheron brings innovation and daring from contem-

porary India, hand-in-hand with the beauty of tradition. 

Through innovative materials, such as Makrana marble – 

the same stone used in the construction of the Taj Mahal 

– and sand from the Thar Desert, the Bleu de Jodhpur col-

lection features 60 stunning pieces. The reversible Jodhpur 

necklace, a romantic interpretation of the Blue City or Sun 

City, is one of these pieces, with a central diamond of six 

carats, sapphires and white gold.
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Pelos jardins encantados que a colecção I Giardini di  

Bulgari nos mostra, encontramos relógios que são verda-

deiras obras de arte. Com técnicas decorativas artesanais, 

que envolvem a pintura em miniatura, esta mágica colec-

ção apresenta quatro modelos distintos. Os relógios incor-

poram mostradores originais, que tornam as suas funções 

visíveis e afirmam a sua identidade. Il Giardino Lariano, 

por exemplo, traz-nos o romantismo do céu nocturno sob 

o qual passeia o cisne, num mostrador de base em ouro e 

cravejado com 65 diamantes e uma pulseira em couro de 

jacaré violeta brilhante.

Within the enchanted gardens that the I Giardini di Bulgari 

collection shows us, we find watches that are veritable 

works of art. With artisanal decorative techniques, which 

involve miniature painting, this magical collection features 

four different models. The watches boast original dials, 

which reveal their working parts and assert their identity. 

Il Giardino Lariano, for example, brings us the romanticism 

of the night sky, under which a swan glides by, on a dial 

with a gold base, set with 65 diamonds, and a brilliant vio-

let strap in alligator skin.

BULGARI

Considerada a fragrância mais icónica da Giorgio Armani, 

a Sì espelha a história de uma mulher elegante, genuína, 

forte, apaixonada e realizada. Com notas de groselha, este 

perfume é o símbolo da simplicidade e intemporalidade 

da marca que celebra os 40 anos com uma edição limi-

tada e ultra luxuosa. Num frasco de vidro Murano, feito à 

mão pelo atelier Salviati, o Sì Eau de Parfum Intense chega 

agora como Sì Murano Edition, limitado a 75 embalagens 

em rosa pálido com um topo em prisma de cristal. O fras-

co é decorado com uma fina camada de folha de ouro de  

24 quilates.

Considered the most iconic fragrance of Giorgio Armani, Sì 

reflects the story of an elegant, genuine, strong, passion-

ate and accomplished woman. With notes of cassis, this 

perfume is the symbol of simplicity and timelessness of 

the brand that celebrates 40 years with a limited and ultra 

luxury edition. In a Murano glass flacon, handcrafted by the 

Salviati atelier, the Sì Eau de Parfum Intense now arrives in 

the Sì Murano Edition, limited to 75 numbered bottles in pale 

pink with a glistening crystal stopper. The bottom of the fla-

con is decorated with a fine layer of 24-carat gold leaf.

GIORGIO ARMANI

\\QUINTESSENCE

BREGUET

Há 200 anos, Abraham-Louis Breguet tornava-se o relo-

joeiro de cronómetros da Real Marinha Francesa. Nomea-

do pelo próprio Rei Luís XVIII para ocupar uma função de 

importância vital para as frotas, já que eram os cronóme-

tros da marinha que determinavam a posição dos navios 

em alto mar, Breguet desenhou equipamentos precisos e 

resistentes. Agora, a colecção Marine evoca esses tempos 

passados e, com um design contemporâneo, apresenta um 

relógio exclusivo, de movimento automático e equipado 

com um mostrador em ouro de superfície negra mate, gra-

vado à mão. Este modelo está disponível na Boutique dos 

Relógios Plus. 

200 years ago, Abraham-Louis Breguet became the chro-

nometer-maker of the French Royal Navy. Appointed 

by King Louis XVIII himself, to fill this role of vital impor-

tance to the fleets, given that it was the navy’s chronom-

eters that determined the position of the ships at high sea, 

Breguet designed precious and resilient equipment. Now, 

the Marine collection evokes these past times and, with 

a contemporary design, presents an exclusive watch that 

is hand engraved and which features an automatic move-

ment, a gold dial with matt black surface. This model is 

available at the Boutique dos Relógios Plus. 
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Inspirada no dinamismo que a cidade de Milão mostrava 

na década de 1950, quando as construções se erguiam com 

bravura quebrando o silêncio dos palácios que iam fican-

do no passado, a colecção da Canali mistura a precisão e 

a criatividade explosiva desses tempos com a praticidade 

da típica elegância italiana. Tentando construir uma ponte 

entre a tradição e a modernidade, aplicando os materiais 

requintados e a experiência da alfaiataria em novas pro-

porções, a Canali apresenta uma colecção única. Em con-

tornos lineares, estes botões de punho em ouro rosa são 

uma das peças que compõem esta colecção. 

Inspired by the dynamism that the city of Milan displayed 

during the 1950s, when buildings bravely rose, breaking 

the silence of the palaces lost in the past, the collection 

from Canali blends the precision and explosive creativity of 

these times with the practicality of typical Italian elegance. 

Endeavouring to build a bridge between tradition and mo-

dernity, applying the sophisticated materials and expe-

rience of tailoring, in new proportions, Canali presents a 

unique collection. Boasting linear contours, these cufflinks 

in pink gold are one of the pieces making up this collection.

CANALI

BENTLEY

HACKETT LONDON

Numa colecção que apresenta os homens que fazem mo-

ver o mundo, a Hackett London traz peças que se adaptam 

ao estilo do homem de sucesso da actualidade. Inspirada 

na nova geração que, segundo a marca, procura a mudança 

e o progresso, com homens inovadores, visionários e res-

ponsáveis pela transformação, a colecção conta com pe-

ças de caxemira, gangas escuras e casacos oversize como 

tendência evidente. A Hackett London procura nesta co-

lecção carimbar o uso de fato pelo homem que quer estar 

impecável em todas as ocasiões.

In a collection that presents men, who make the world 

move, Hackett London brings pieces that adapt to the style 

of today’s successful man. Inspired by the new genera-

tion, which, according to the brand, is striving for change 

and progress, with innovative, visionary men responsible 

for the transformation, the collection features pieces in 

cashmere, dark denim and oversize jackets as the stand-

out trend. Hackett London strives, with this collection, to 

rubber-stamp the wearing of suits for men, who want to 

be impeccable at all times.

Funcionalidade e luxo. São estas as premissas que orien-

tam a nova gama de acessórios da Bentley. Aliando a alta 

qualidade artesanal com os materiais requintados e a 

atenção ao detalhe, a marca lançou mais de 300 itens que 

encarnam o seu bom gosto característico. Com acessórios 

pensados tanto para homem como para mulher, esta gama 

é composta por várias colecções distintas: Business, Sty-

le, Home, Heritage, Bespoke, Colour e Bentley. Os artigos 

Business, por exemplo, foram desenhados para garantir 

a elegância no mundo do trabalho, com uma vasta opção 

de bolsas em couro que asseguram a confiança em cada 

viagem de negócios. 

Functionality and luxury. These are the premises guiding 

the new range of accessories from Bentley. Combining 

high quality craftsmanship with sophisticated materials 

and attention to detail, the brand has launched more than 

300 items that incarnate its characteristic good taste. With 

accessories designed as much for men as for women, this 

range is composed of several different collections: Busi-

ness, Style, Home, Heritage, Bespoke, Colour and Bentley. 

The Business items, for example, have been designed to 

guarantee elegance at work, with a vast choice of leather 

travel bags to ensure confidence on every business trip.
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HUGO BOSS

Entre as novas formas e os estilos contemporâneos que 

marcam a colecção Hugo Boss, há uma expressão-chave 

que parece caracterizar da melhor forma as peças da mar-

ca: precisão sob medida. Com casacos e fatos perfeitamen-

te proporcionais, a elegância continua a ser o símbolo de 

cada look desta colecção. Recorrendo a tecidos de qualida-

de superior que incorporam tecnologias respiráveis e aca-

bamentos que repelem a água, a Hugo Boss inspirou-se nos 

destinos de Inverno sofisticados, reflectindo a arquitectura 

alpina. Desde casacos acolchoados às elegantes jaque-

tas, os looks Hugo Boss são citadinos e, ao mesmo tempo, 

adaptáveis às condições mais frias, como a montanha. 

Between the new shapes and contemporary styles that 

mark the Hugo Boss collection, there is a key expression 

that seems to best characterise the pieces of the brand: 

bespoke precision. With perfectly proportioned jackets 

and suits, elegance remains the symbol of every look of 

this collection. Using fine quality fabrics, which incorporate 

breathable technology, and finishes that repel water, Hugo 

Boss draws its inspiration in sophisticated winter destina-

tions, reflecting Alpine architecture. From quilted jackets, 

to elegant coats, the Hugo Boss looks are urban and, at the 

same time, adaptable to coldest of conditions, as in moun-

tain settings.

O fabricante inglês de telemóveis de luxo lançou um novo 

modelo de smartphone de alto desempenho. O Signature 

Touch procura ser uma sinergia entre a tecnologia de pon-

ta, serviços dedicados e qualidade inigualável de fabrico e 

de materiais, incorporando toda a precisão de um telemó-

vel produzido à mão. Equipado com um ecrã LCD Full-HD 

5,2’’ com resolução de 428 pixéis por polegada, este novo 

modelo está protegido por um vidro de safira de quinta 

geração. Com uma câmara de 21 megapixéis e a capaci-

dade de fazer vídeos 4K, o Signature Touch está disponível 

numa gama de quatro cores. Este modelo está disponível 

na Boutique dos Relógios Plus, em Luanda.

The English luxury mobile phone manufacturer has 

launched a new high performance smartphone model. 

The Signature Touch aims to be a synergy between cut-

ting edge technology, dedicated services and unrivalled 

manufacturing quality and materials, incorporating all 

the precision of a handcrafted mobile phone. Fitted with a 

Full-HD LCD 5.2” screen, with 428 pixel per inch resolution, 

this new model is protected with fifth generation sapphire 

glass. With a 21 megapixel camera and 4K video capability, 

the Signature Touch is available in a range of four colours.

This model is available at the Boutique dos Relógios Plus, 

in Luanda.

VERTU

GRAHAM’S

Procurando manter o estilo e identidade Graham’s, a fa-

mília Symington não descura a qualidade dos seus vi-

nhos do Porto Tawny. Este 20 anos da Graham’s captura 

o equilíbrio perfeito entre a frescura dos Portos jovens e a 

complexidade dos Portos envelhecidos, resultando num 

vinho levemente adocicado e suave. Aperfeiçoado du-

rante mais de vinte anos, numa procura incessante pela 

excelência, este tawny dourado traz aromas de nozes e 

frutos amadurecidos com notas de casca de laranja. 

Striving to maintain the Graham’s style and identity, 

the Symington family does not neglect the quality of its 

Tawny Ports. This 20 Years Old from Graham’s captures 

the perfect balance between the freshness of young 

port wines and the complexity of aged port wines, re-

sulting in a softly sweet and smooth wine. Perfected 

over more than twenty years, in a constant quest for 

excellence, this golden tawny boasts aromas of nuts 

and ripe fruit, with hints of orange peel.
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SEA RAY L650
Robusto e musculado \\ Robust and muscular

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © SEA RAY
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O novo Sea Ray L650 foi desenhado com o intuito de ser 

o crème de la crème, capaz de combinar os preceitos pelos 

quais a Sea Ray é conhecida: luxo, desempenho e tecno-

logia, aliados a um design sempre elegante. Com este novo 

modelo, a primeira grande embarcação de uma marca que 

habituou os amantes de iates ao fabrico de modelos mais 

pequenos, a Sea Ray quis provar que era capaz de fabricar 

embarcações de dimensões generosas, ambição essa que 

deu origem a um navio de linhas modernas, cuja origem 

americana da marca lhe está bem patente. O L650, a nova 

coqueluche da marca, é a 

mais recente aposta da Sea 

Ray e foi dado a conhecer ao 

mundo no Cannes Yachting 

Festival, uma das mais pres-

tigiadas montras de iates na 

Europa, numa escolha que 

deixa bem clara a aposta da 

Sea Ray no ‘velho continente’. 

Com o seu aspecto robusto, o L650 combina detalhes de 

requinte com uma alma desportiva, num estilo contempo-

râneo que alia a tradição da Sea Ray com um desenho ac-

tual. O modelo de 65 pés tem um espaço interno generoso, 

com salão, cozinha, posto de comando e quatro camarotes 

fechados, bem como três casas de banho, além da cabine 

de marinheiro com duas camas na popa e uma platafor-

ma de popa hidráulica. O exterior, altamente personalizá-

vel, adapta-se aos gostos estilísticos do cliente, com uma 

grande variedade de cores e opções de madeiras, enquanto 

The new Sea Ray L650 has been designed with the aim 

of being the crème de la crème, able to combine the pre-

cepts for which Sea Ray is known: luxury, performance and 

technology, joined by a design that is always elegant. With 

this new model, the first large vessel from a brand that has 

accustomed yacht fans to its manufacture of smaller mod-

els, Sea Ray wanted to prove that it was capable of making 

boats of generous proportions. Its ambitious attitude gave 

rise to a ship of modern lines, in which the American origin 

of the brand is clear to see. The L650, the new idol of the 

brand, is the latest creation 

from Sea Ray and was un-

veiled to the world at Cannes 

Yachting Festival, one of 

the most prestigious yacht 

shows in Europe, in a strate-

gic move that clearly identi-

fies Sea Ray’s interest in the 

‘old continent’.

With its robust looks, the L650 combines stylish detailing 

with a sporty soul, in a contemporary feel that blends Sea 

Ray tradition with cutting edge design. The 65-foot model 

boasts a generous interior, with a salon, kitchen, control 

station, and four closed cabins, as well as three bathrooms, 

in addition to a crew cabin with two beds in the stern, and 

a hydraulic stern platform. The highly customisable exte-

rior, adapts to the style tastes of the customer, with a large 

variety of colours and wood options, while the well defined 

Com o seu aspecto robusto, o L650 
combina detalhes de requinte com 

uma alma desportiva. \\ With its 
robust looks, the L650 combines 

stylish detailing with a sporty soul.

o interior, bem definido, oferece a generosidade de requinte 

usual num mega-iate, sem nunca descurar o conforto.

Equipado com dois motores CAT C18, com 1100 cavalos 

de potência, o Sea Ray L650 promete ser bastante fácil 

de manobrar, resultado de uma ágil e célere resposta dos 

comandos. Neste iate pode esperar um óptimo layout de 

navegação, construção de qualidade e um desempenho 

musculado, estando pronto a competir com a concorrência 

dentro da sua classe. 

interior offers the generosity of refinement you would ex-

pect of a mega yacht, without every disregarding comfort.

Equipped with two CAT C18 engines, with 1100 horse-

power, the Sea Ray L650 is very easy to manoeuvre, result-

ing from the agile and rapid response of its controls. In this 

yacht you can expect an optimal navigation layout, qual-

ity construction and muscular performance, readying it to 

compete successfully within its class.



BMW SÉRIE 7
TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY BMW GROUP 

Tendências para o futuro \\ Future trends

LUXURY  STYLE
The city of Oporto was once again chosen by BMW as the 

setting to unveil the new 7 Series, one of the most iconic 

models from the German manufacturer and a landmark 

model within its segment, known for traditionally incor-

porating innovative technological solutions and setting 

trends that are subsequently adopted by other models 

and brands. Not disappointing the expectations of some 

500 foreign journalists, who had travelled to Oporto to test 

drive the 7 Series, BMW revealed, once again, a car that 

values technology, but also comfort and driving pleasure, 

and which asserts itself as a technological showcase of 

what BMW is capable of doing.

A cidade do Porto foi uma vez mais escolhida pela BMW 

para a apresentação mundial do novo Série 7, um dos mais 

icónicos modelos da marca alemã e modelo referência no 

segmento, conhecido por tradicionalmente incorporar so-

luções tecnológicas inovadoras e criar tendências que são 

posteriormente adoptadas por outros modelos e marcas. 

Não defraudando as expectativas dos cerca de 500 jorna-

listas estrangeiros que se deslocaram ao Porto para testar 

o Série 7, a BMW mostrou, uma vez mais, um automóvel 

que valoriza a tecnologia, mas também o conforto e o pra-

zer de condução e que se afirma como uma montra tecno-

lógica daquilo que a BMW é capaz de fazer. 
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O novo Série 7 começa por inovar logo pela chave que 

traz um ecrã táctil e conexão wi-fi. Com ela, pode-se ligar/

desligar luzes, abrir ou fechar os vidros, controlar a clima-

tização ou até a buzina. Mas não só, já que esta chave ultra-

moderna vai permitir o estacionamento remoto, sem que 

o condutor esteja no interior da viatura, uma opção ex-

tremamente útil na hora de estacionar o Série 7 num local 

onde seja difícil abrir as portas, uma vez que nesta função o 

Série 7 se limita a mover para a frente e para trás, sem alte-

rar a direcção. Para além destas inovações, destaque para 

os comandos por gestos, ou para componentes da carro-

çaria em fibra de carbono com plástico. A versão base do 

Série 7, o 730d, transporta 265 cavalos para o asfalto e tem 

um consumo anunciado na ordem dos 4,5/100 km. 

The new 7 Series starts innovating from the outset, with 

its key fob, which features a touch screen and Wi-Fi con-

nection. You can use the key fob to turn the lights on/off, 

open and close the windows, control the air conditioning 

and even beep the horn. But that’s not all, seeing at this 

ultramodern key can be used for remote parking, without 

the driver being inside the vehicle. Offering an extremely 

useful option when parking the 7 Series in spaces where 

it may prove difficult to open the doors, with this func-

tion the 7 Series can only move forwards and backwards, 

without changing direction. In addition to these innova-

tions, other highlights include the gesture controls, or the 

carbon fibre reinforced plastic components of the chas-

sis. The entry diesel model of the 7 Series, the 730d, brings 

265 horsepower to the asphalt and has an announced fuel 

consumption of 4.5 l/100 km.
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MEDITERRANEAN VILLA 
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY AMIT GERON

Oásis mediterrânico em Israel 
Mediterranean oasis in Israel

LUXURY  STYLE



Projectada para dissolver a fronteira entre ambientes in-

teriores e exteriores, a Mediterranean Villa é um oásis de 

frescura mediterrânica no coração de Tel Aviv. Com uma 

área de construção de 450 m2, esta residência em formato 

de L foi pensada para tirar o máximo partido dos elemen-

tos exteriores, que importa para dentro de portas através 

de enormes paredes envidraçadas, que permitem ainda 

a entrada generosa de luz natural. Desempenhando um 

papel de destaque na Mediterranean Villa, três jardins do 

tipo mediterrânico estão distribuídos pelos três andares da 

residência. No piso térreo, o open space inclui as áreas co-

muns: cozinha e área de refeições, biblioteca e uma sala de 

estar, que são decoradas pelo jardim frondoso que acom-

panha a piscina no exterior. Este piso, onde se concentram 

os momentos de convívio, funciona ainda como espaço de 

transição entre os restantes andares da casa. No piso su-

perior, o espaço é dedicado à suíte master, onde ripas ver-

ticais de madeira, que controlam a entrada de luz, abrem 

caminho para um roof garden. No andar inferior, os restan-

tes quartos têm à sua disposição um terceiro jardim, que dá 

vida a um terraço privativo.

Designed to melt the barrier between indoor and out-

door environments, the Mediterranean Villa is an oasis of 

Mediterranean freshness in the heart of Tel Aviv. With a 

construction area of 450 sqm, this L-shaped residence has 

been designed to make the very most out of exterior ele-

ments, which it brings indoors through huge walls of glass, 

which also allow natural light to flood in. One of the high-

light features of the Mediterranean Villa are its three Medi-

terranean style gardens, distributed over the three floors of 

the residence. On the ground floor, the open space includes 

the communal areas: the kitchen and dining space, a li-

brary and a living room, which are decorated by the leafy 

garden, which accompanies the swimming pool outside. 

This floor, a hub for socialising, also works as a space of 

transition, between the other floors of the house. On the 

upper floor, the space is dedicated to the master suite, 

where vertical wooden slats, which control the entrance 

of light, lead the way to a roof garden. On the lower floor, 

the remaining rooms have a third garden at their disposal, 

which breathes life into a private terrace.
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As linhas contemporâneas do projecto arquitetónico, 

assinado pela PazGersh Architects, são realçadas pelo de-

sign de interiores cosmopolita, que ficou a cargo da Michal  

Keinan Sinai Interior Architecture. Combinando referên-

cias locais com elementos arquitectónicos mediterrânicos, 

a decoração recorre a uma inteligente selecção de mobiliá-

rio e materiais para conferir uma personalidade contem-

porânea à Mediterranean Villa. Dando continuidade à rela-

ção de proximidade entre ambientes, elementos presentes 

no exterior, como madeira e cactos, são repetidos em eco 

no interior da villa.

The contemporary lines of the architectural project, de-

signed by PazGersh Architects, are highlighted by the cos-

mopolitan interior design, which was devised by Michal 

Keinan Sinai Interior Architecture. Combing local referenc-

es with Mediterranean architectural elements, the deco-

ration boasts an intelligent selection of furniture pieces 

and materials, to endow the Mediterranean Villa with a 

contemporary personality. Further continuing the close 

relationship between environments, elements present 

outside, such as wood and cacti, are echoed around the in-

terior of the villa.
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Uma primeira etapa desafiante
A first challenging stage

PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT MARIA MANUEL FREITAS \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1,4,5,6,7,8,9 – JOÃO CAVADAS; 3 E 4 – PEDRO FERNANDES

VILLAS&GOLFE 
INTERNATIONAL CUP  

A primeira etapa do circuito Villas&Golfe International 

Cup não podia ter começado melhor. No dia 24 de Outu-

bro, numa manhã que se antevia cinzenta e chuvosa, o sol 

chegou a brilhar para os cerca de 70 participantes do tor-

neio, que se apresentaram no Vidago Palace Golf Course, 

em Portugal, com boa disposição e vontade de jogar o de-

safiante campo par 72, de 18 buracos, com tees e greens 

exigentes que se destacam também pela envolvência dos 

tons outonais da paisagem. De beleza ímpar e repleto de 

The first stage of the Villas&Golfe International Cup cir-

cuit could not have had a better start. On October 24, on 

a morning that was forecast to be grey and rainy, the sun 

managed to come out for the tournament’s 70-or-so par-

ticipants, who showed up at the Vidago Palace Golf Course, 

in Portugal, in high spirits, and ready to play the challenging 

par 72, 18-hole course, with its demanding tees and greens, 

set off by the autumnal colours of the surrounding land-

scape. Marked by the inherent beauty of the Vidago Palace 

historia, o campo do Hotel Vidago Palace e repleto de histó-

ria, o campo está em perfeita comunhão com a natureza. O 

torneio, jogado na modalidade de Stablefor Net, individual, 

teve como principais patrocinadores a Rangel e a Zenith, 

contando também com parceiros de sectores distintos. Os 

oito prémios – 1.º Net, 2.º Net, 3.º Net, 1.º Gross, 2.º Gross, 3.º 

Gross, Longest Drive e Nearest to the Pin foram ganhos por 

Martim Guedes, César Oliveira, Tiago Osório, Adelino Ribei-

ro, Russell Latapy, João Ranito, Benedita Mendes Ribeiro e 

Manuel António Gonçalves Silva, respectivamente.

Hotel, with its abundance of history, the course is in perfect 

communion with nature. The Stableford Net, singles tour-

nament, had Rangel and Zenith as it main sponsors, and 

also enjoyed the support of partners from different sectors. 

The eight prizes – 1st  Net, 2nd  Net,  3rd  Net, 1st Gross, 2nd Gross, 

3rd Gross, Longest Drive and  Nearest to the Pin were won 

by Martim Guedes, César Oliveira, Tiago Osório, Adelino  

Ribeiro, Russell Latapy, João Ranito, Benedita Mendes  

Ribeiro and Manuel António Gonçalves Silva, respectively.



Villas&Golfe, as is its prerogative, insisted on giving its 

guests an amazing welcome, offering them a welcome 

drink, followed by a lunch buffet. This was followed by the 

usual prize giving ceremony and a prize draw, which, in-

stead  of just a competitive event, turned the first stage of 

the Villas&Golf International Cup circuit into a playful mo-

ment of wholesome camaraderie and, above all, of great 

elegance and hospitality. The second stage of this circuit 

will take place on November 21, in the Mangais Golf Resort, 

in Barra do Kwanza, Angola. 

A Villas&Golfe, como é seu apanágio, fez questão de re-

ceber os seus convidados com distinção, oferecendo-lhes 

um Welcome Drink, a que se seguiu um almoço buffet. Se-

guiu-se a habitual entrega de prémios e um sorteio que fez 

com que, mais do que uma competição, a primeira etapa do 

circuito Villas&Golfe International Cup fosse um momento 

lúdico, de convivência salutar e, sobretudo, de grande ele-

gância e bem receber. A segunda etapa deste circuito terá 

lugar a 21 de Novembro, no campo dos Mangais, na Barra 

do Cuanza, em Angola.

APOIOS:PATROCINADORES:
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After having amounted 213 points in 11 appearances in the 

Torneio de Revisão de Handicaps, Convívio e Obtenção de 

Handicaps [Handicap Review, Socialising and Getting a 

Handicap Tournament], golfer Monteiro dos Santos took 

the title for the best player of the Order of Merit of Luanda 

Golf Club. Crowned champion of the 2015 season, the  

Angolan professional took part in every tournament, held 

between March and October, at the Mangais Golf Resort, in 

Barra do Cuanza, and organised by the Luanda Golf Club. In 

the final round of the 11th Torneio de Revisão de Handicaps, 

Convívio e Obtenção de Handicaps, held on November 01, 

Monteiro dos Santos confirmed his leading position with a 

net result of 73 shots in the stroke play event. Manuel Dias, 

José Amaral and Gabriel Guilherme were some of the 28 

participants of the event.

Depois de 213 pontos angariados em 11 participações no 

Torneio de Revisão de Handicaps, Convívio e Obtenção 

de Handicaps, o golfista Monteiro dos Santos conquistou 

o título de melhor atleta da Ordem de Mérito do Clube de 

Golfe de Luanda. Consagrando-se campeão da época 2015, 

o profissional angolano marcou presença em todas as edi-

ções dos torneios, disputadas de Março a Outubro, no cam-

po de golfe dos Mangais, na Barra do Cuanza, e organiza-

dos anualmente pelo Clube de Golfe de Luanda. Na última 

ronda do 11º Torneio de Revisão de Handicaps, Convívio e 

Obtenção de Handicaps, realizada no dia 1 de Novembro, 

Monteiro dos Santos confirmou a sua liderança com 73 ta-

cadas net, na modalidade de Strokeplay. Manuel Dias, José 

Amaral e Gabriel Guilherme foram também alguns dos 28 

participantes na prova. 

MONTEIRO DOS SANTOS 

\\SPORT SHOTS
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Convívio e boa disposição
Conviviality and good cheer

PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MIDANSTUDIO

GA ANGOLA SEGUROS

No ano em que comemora o 10.º aniversário, a GA  

Angola Seguros organizou um torneio de golfe que teve 

lugar no Mangais Golfe Resort, em Luanda. A competição 

realizou-se no dia 10, do mês 10, uma data cheia de simbo-

lismo e que vai ao encontro da primeira década de existên-

cia da companhia seguradora privada em Angola. Numa 

das mais bonitas paisagens de Angola, sob a aura tran-

quilizadora do correr do rio Kwanza, o torneio da GA Ango-

la decorreu envolto em um ambiente salutar de fair-play, 

onde mais importante do que encontrar os vencedores foi 

criar um ambiente propício para que todos os participan-

tes pudessem desfrutar de uma manhã bem passada. «A 

primeira década no mercado angolano é muito importan-

te, pois representa maturidade e estabilidade e, ao come-

morá-la no dia 10 de Outubro, temos a certeza de que será 

In the year in which it commemorates its 10th anniversa-

ry, GA Angola Seguros organised a golf tournament, which 

was held at Mangais Golf Resort, in Luanda. The competi-

tion took place on the 10th day, of the 10th month, a date full 

of symbolism, which reflects the first decade in existence 

of the private insurance company in Angola. In one of An-

gola’s most beautiful settings, under the soothing aura of 

the River Kwanza flowing by, the GA Angola tournament 

took place in a healthy atmosphere of fair play, in which 

finding winners took second place to creating an environ-

ment in which all participants were able to enjoy a wonder-

ful morning. «The first decade in the Angolan market is very 

important, because it represents maturity and stability and, 

in commemorating on October 10, we are certain that it will 

uma data que ficará na memória de todos», explicou Paulo 

Bracons, CEO da GA Angola Seguros. 

Num torneio onde todos, sem excepção, tiveram direito a 

uma lembrança simbólica, os jogadores que conseguiram 

as melhores e mais eficientes tacadas levaram para casa 

um troféu comemorativo do 10.º aniversário da GA Angola 

Seguros. «Todos estiveram no pódio e todos venceram 

porque o nosso objectivo era partilhar o momento», referiu 

o Director Geral da GA Seguros. 

Para quem não participou na competição de golfe, a or-

ganização colocou à disposição um conjunto de iniciativas 

be a date that everyone will remember», explains Paulo  

Bracons, CEO of GA Angola Seguros.

In a tournament in which everyone, without exception, 

earned a symbolic keepsake, the players that hit the best 

and most efficient shots took home a trophy commemo-

rating the 10th anniversary of GA Angola Seguros. «Every-

one had a place on the podium and everyone was a winner, 

because our goal was to share the moment», the chief ex-

ecutive of GA Seguros explained.

For those not taking part in the golf competition, the 

organisers placed a series of parallel initiatives at their  
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paralelas que animaram a presença de todos os que se 

deslocaram ao Mangais. Na lista de actividades disponi-

bilizadas aos convidados esteve uma mini-academia de 

golfe, com aulas personalizadas, várias refeições de conví-

vio, uma delas num sui generis ‘buggy bar’ e actividades de 

interacção com os cavalos existentes no resort. Pelo final 

da manhã, teve lugar o almoço e a cerimónia de entrega de 

prémios, que rematou um convívio envolto em boa dispo-

sição, de um torneio que foi um sucesso. «Vamos repetir, 

sem dúvida, e o êxito foi de tal forma que estamos já a or-

ganizar o próximo», antecipou Paulo Bracons. 

disposal, which added to the fun for everyone, who had 

come out to Mangais. The list of activities provided for 

guests included a mini golf academy, with personalised 

lessons, various get-together meals, one of them from 

a special ‘buggy bar’ and activities involving the horses 

found in the resort. At the end of the morning, lunch was 

held along with the prize giving ceremony, which rounded 

off a get-together characterised by good cheer, and a suc-

cessful tournament. «We’ll do it again, no doubt about it, 

and it was so successful that we are already organising the 

next one», forewarned Paulo Bracons.




