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One year is coming to an end and another is beginning; 

stronger, with more verve, more news and the desire to 

continue achieving. There are a whole new series of chal-

lenges to be faced. We wish you a Happy New Year, packed 

with good things to read. The Villas&Golfe team works hard 

to bring new issues to you, with new features, new opin-

ions, thoughts and knowhow. All the effort and dedication 

we invest means that our readers remain enthralled with 

each page in every issue. This is our work. Help yourself! 

Every day, we strive to do the best. We have our sights set 

– on victories! In fact, we need you to stay with us, so that 

each victory tastes particularly good. Everything we do, we 

do it with you in mind. With our batteries recharged, we are 

ready for another year of magic, with plenty of field work. 

With the 37th issue, we take you on a journey from Bungo 

to Finland, with plenty stops of cultural interest along the 

way. Find out what the Luanda Triennial has in store for 

you this year; move to the rhythms played by GranMah; 

take a close look at the interview with a man who is a 

renowned manager, lawyer and musician – Manuel Gon-

çalves. And…take a breather, and dine in the company of a 

fine wine, while enjoying a meal at Vinum Restaurant, be-

fore heading off, at a gallop, through the lifestyle wonders 

we have for you. Stay with us! Happy New Year!
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Finda-se um ano e inicia-se outro, com mais força, mais 

dinamismo, mais novidades e vontade de continuar a 

vencer. Um novo ciclo e novos desafios pela frente. Dese-

jamos-lhe um bom ano repleto de boas leituras. É com tra-

balho árduo que a equipa Villas&Golfe levará até Si novas 

edições, com novos temas, novas opiniões, pensamentos 

e saberes alheios. Todo o esforço e dedicação investidos 

farão com que os nossos leitores continuem unidos às 

nossas páginas. Esse é o nosso trabalho. Servi-lo! A cada 

dia, esforçamo-nos para fazer o melhor. Para nós existe 

um foco - vitórias! Na verdade, precisamos que continue 

connosco para que cada vitória tenha um sabor especial. 

Tudo o que fazemos fazemo-lo a pensar em Si. As energias 

foram recuperadas, estamos prontos para mais um ano 

de magia com muito trabalho de campo. Com a 37.ª edi-

ção, levamo-lo numa viagem desde o Bungo à Finlândia, 

com várias paragens de interesse cultural. Conheça o que 

a Trienal de Luanda lhe pode trazer neste ano, siga o rit-

mo da banda GranMah, leia, atentamente, a entrevista de, 

um dos gestores, advogados e músico de renome, Manuel 

Gonçalves. E…páre para jantar degustando um bom vinho, 

enquanto janta no Vinum Restaurant e, depois, vá a galope 

percorrer as maravilhas que o lifestyle tem para Si. Perma-

neça connosco! Bom ano!

Novo ano, 
novos desafios!

New Year, 
new challenges!

DITORIAL
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A fundação Arte e Cultura apresentou, no passado mês de 

Novembro, a exposição A Face da Arte Angolana Contem-

porânea, um evento que se integrou no âmbito das come-

morações dos 40 aos de Independência de Angola. A ex-

posição é um dos pontos altos de um projecto que incluiu 

também um livro com o mesmo nome, que apresenta 40 

obras de arte de 20 artistas angolanos e que estiveram ex-

postas na Galeria Tamar Golan ao longo dos últimos quatro 

anos. A apresentação deste projecto contou com a presen-

ça de artistas de renome como Mangovo, Mariza dos San-

tos, Francisco Van Dúnem e Toy Boy, cujas obras integram 

o livro e a exposição. 

O projecto A Face da Arte Angolana Contemporânea reúne 

alguns dos marcos artísticos mais relevantes que marca-

ram presença na Galeria Tamar Golan e pretende celebrar a 

arte contemporânea angolana, bem como homenagear os 

artistas e a comunidade artística e cultural responsáveis 

pela dinamização cultural de Angola.

\\NEWS

Last November, the Art and Culture Foundation presented 

its exhibition The Face of Contemporary Angolan Art, an 

event that was part of the commemorations of 40 years of 

independence in Angola. The exhibition is one of the high 

points in a project that also included a book of the same 

name, which presents 40 works of art by 20 Angolan art-

ists, which were exhibited in the Tamar Golan Gallery over 

the last four years. The presentation of this project was at-

tended by renowned artists, such as Mangovo, Mariza dos 

Santos, Francisco Van Dúnem and Toy Boy, whose works 

figure in the book and the exhibition.

The Face of Contemporary Angolan Art project brings to-

gether some of the most important artistic landmarks to 

have appeared in the Tamar Galan Gallery and aims to cel-

ebrate contemporary Angolan art, as well as pay tribute 

to the artists and the artistic and cultural community re-

sponsible for the cultural stimulation of Angola.

A FACE DA ARTE ANGOLANA CONTEMPORÂNEA  
THE FACE OF CONTEMPORARY ANGOLAN ART
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A marca Hava inaugurou, no passado mês de Dezembro, o 

seu novo atelier em Luanda, num evento que serviu tam-

bém para apresentar a nova colecção de sapatos Walk On 

the Wild Side, que apresenta sapatos e ténis produzidos 

com tecidos africanos, numa linha que faz alusão à secular 

identidade cultural angolana. A Hava, uma marca criada 

pela ex-modelo e estilista Hassie de Oliveira, é direccio-

nada para um público misto, produzindo colecções para o 

público feminino, masculino e até infantil.

Last December, the brand Hava opened its new studio in 

Luanda, in an event that also served to present the new 

‘Walk on the Wild Side’ footwear collection, featuring 

shoes and trainers made with African fabrics, in an allu-

sion to the age-old Angolan cultural identity. Hava, a brand 

created by former model and fashion designer Hassie de 

Oliveira, is aimed at a mixed public, producing collections 

for women, men and also children.  

Mais de uma dezena de obras do artista Miguel da Fran-

ca estiveram em exposição, em Luanda, sob o tema Luz e 

Sombras. A inauguração da mostra, que teve lugar no dia 

15 de Dezembro, uniu as artes plásticas à música, uma vez 

que contou com a participação de Dalas, Brawly Waye, bem 

como de jovens artistas da Casa da Música. O luso-angola-

no Miguel da Franca arrecadou o prémio Ensarte em 2010 

e é, actualmente, membro efectivo da União Nacional dos 

Artistas Plásticos, tendo trabalhado com grandes nomes 

das artes, como Eurico Gonçalves, Artur Bual e Jaime Isido-

ro. O artista é tecnicamente multifacetado, sendo as suas 

obras fruto do uso de técnicas como o acrílico sobre tela ou 

colagem sobre tela.

More than a dozen works by artist Miguel da Franca were 

on display in Luanda, under the heading Light and Shad-

ows. The opening of the exhibition, which was held on 

December 15, brought together art and music, in that it in-

cluded the participation of Dalas, Brawly Waye, and young 

artists from the Casa da Música. The Portuguese-Angolan 

Miguel da Franca won the Ensarte award in 2010 and is cur-

rently a full member of the National Union of Visual Artists. 

He has worked with great names from the arts, including 

Eurico Gonçalves, Artur Bual and Jaime Isidoro. A techni-

cally multifaceted artist, his works result from the use of 

media such as acrylic on canvas or collage on canvas.

HAVA

MIGUEL DA FRANCA 
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Um investimento de 300 milhões de euros deu origem à 

primeira siderurgia angolana que, a partir de Janeiro, co-

meça a abastecer o mercado nacional com aço. O projecto 

da Aceria de Angola (ADA), do empresário francês Georges 

Choucair, é a primeira unidade do género a ser implemen-

tada em Angola desde a independência e levou três anos 

a ser construída na localidade da Barra do Dande, a cerca 

de 80 quilómetros a norte de Luanda. A unidade industrial 

vai empregar cerca de 600 trabalhadores, 90 dos quais ex-

patriados, e tem como objectivo a produção de 300 mil to-

neladas anuais de varão de aço para construção, cobrindo 

todo o consumo anual de Angola neste material. Georges 

Choucair chegou a Angola em 1992, e foi quando decidiu 

expandir um negócio ligado à panificação que se deu conta 

das dificuldades em conseguir varão de aço. A partir daí, o 

empresário optou por redireccionar o foco do negócio, de 

modo a suprir o gap existente no país, tendo começando 

pelo negócio da importação, com a criação da Angola Steel 

Corporation, e, agora, investindo numa unidade de produ-

ção. O início da actividade de produção da ADA vai permitir 

a Angola poupar cerca de 300 milhões de dólares anuais 

em divisas. 

An investment of 300 million Euros has given rise to the 

first steelworks in Angola, which, from January onwards, 

will start supplying the national market with steel. The 

Aceria de Angola (ADA) project, by French entrepreneur 

Georges Choucair, is the first unit of its kind to be set up 

in Angola since the independence and took three years 

to build in the area of Barra do Dande, about 80 kilome-

tres north of Luanda. The industrial unit will employ some 

600 workers, 90 of which are expatriates, and its goal is 

the production of 300,000 annual tonnes of steel rods for 

construction, covering Angola’s annual use of this mate-

rial. Georges Choucair arrived in Angola in 1992, and it was 

when he decided to expand a business connected to the 

baking industry that he became aware of the difficulties in 

sourcing steel rods. From that moment on, the business-

man chose to move the focus of his business, so as to the 

fill the gap existing in the country, starting with importing, 

with the creation of the Angola Steel Corporation and, now, 

investing in a production unit. ADA starting production will 

allow Angola to save around 300 million dollars annually in 

foreign exchange. 

ACERIA DE ANGOLA

Um novo espaço em Luanda dedicado à cultura, a Mov’Art 

Gallery foi inaugurada no piso térreo das Torres do Dipanda, 

no Largo da Independência. A inauguração ficou marcada 

por uma exposição colectiva que contou com a participa-

ção de artistas como Januário Jano, Ihosvanny, Ana Silva, 

Rodolphe Bouquillard, Nelo Teixeira, Lola Keyezua, Maura 

Faria, Paulo Kussy, Valentim Quaresma, Cristiano Man-

govo, Muamby Wassaky, Luís Carvalho e Mariana Dias. O 

programa para 2016 prevê a organização de diversas resi-

dências artísticas para artistas nacionais e internacionais, 

de modo a que se promovam intercâmbios culturais. 

A new venue in Luanda dedicated to culture, the Mov’Art 

Gallery has been opened on the ground floor of the Tor-

res do Dipanda, in the Largo de Independência. The open-

ing featured a joint exhibition including the work of art-

ists such as Januário Jano, Ihosvanny, Ana Silva, Rodolphe 

Bouquillard, Nelo Teixeira, Lola Keyezua, Maura Faria, Paulo 

Kussy, Valentim Quaresma, Cristiano Mangovo, Muamby 

Wassaky, Luís Carvalho and Mariana Dias. The programme 

for 2016 features the organisation of several artist residen-

cies for national and international artists, with the aim of 

promoting cultural exchanges.

MOV’ART GALLERY

A Boutique dos Relógios e a Tissot assinalam os 40 anos da 

Independência de Angola com uma edição limitada de dois 

relógios. Desportivo, o Tissot Quickster 40 Anos Angola, 

equipado com uma bracelete em pele preta e ornamentado 

com a gravação do mapa e da bandeira angolana, reflec-

te modernidade e classe. Por outro lado, com movimento 

mecânico de corda manual, o Tissot Chemin des Tourelles 

Squelette 40 Anos Angola, produzido numa série limitada 

a 75 unidades, incorpora uma bracelete em pele castanha 

e um mostrador esqueleto. Ambos os modelos se fazem 

acompanhar por um elegante estojo.

The Boutique dos Relógios and Tissot have marked the 40 

years of the independence of Angola with a limited edi-

tion of two watches. The sporty Tissot Quickster 40 Anos 

Angola, featuring a black leather strap decorated with an 

engraving of the map and flag of Angola, is a picture of mo-

dernity and class. On the other hand, with its hand-wound 

mechanical movement, the Tissot Chemin des Tourelles 

Squelette 40 Anos Angola, produced in a series limited to 

75 units, has a brown leather strap and skeleton dial. Both 

models are presented in a stylish case.  

TISSOT



BAÍA DE LUANDA // BAY OF LUANDA

A paisagem confunde-se com a cidade, com o país. A imagem postal de Luanda 

representa uma cidade que se entrega ao entardecer e que marca o término de mais 

um dia electrizante. As luzes dos prédios e das estradas confundem-se com os já 

enfraquecidos raios solares, enquanto a cidade se deixa levar preguiçosamente pela 

quente brisa da costa atlântica africana. A metrópole angolana simboliza a força de 

uma nação que se impõe no espectro global. A magnificência da baía, por sua vez, 

conecta-se intimamente com a noção de força que emana das construções que 

brotam em pleno coração de uma cidade que não dorme. É daqui que se torna clara 

a sumptuosidade de uma urbe virada para o Atlântico, cujas águas quentes preen-

chem a baía e constroem o imaginário icónico de toda uma cidade.  

The setting is inextricably linked to the city, to the country. The picture postcard 

image of Luanda represents a city surrendering as the evening arrives, marking the 

end of another exhilarating day. The lights of the buildings and the streets merge 

with the dying rays of the sun, while the city lazily lets itself go on the warm breeze 

of the African Atlantic coastline. The Angolan metropolis symbolises the strength 

of a nation succeeding as a global player. The magnificence of the bay, for its part, 

is closely connected with the notion of strength emanating from the constructions 

springing up in the very heart of city that doesn’t sleep. This is where the sumptu-

ousness of a city facing the Atlantic becomes clear, its warm waters filling the bay 

and building the iconic imagery of an entire city.
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MANUEL 
GONÇALVES

GRUPO ENSA

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

«Preocupa-me a solidariedade relativamente 
à criança, à cultura e às artes» \\ «I have 

concerns about solidarity regarding children, 
culture and the arts»

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

«Menino de rua, a rua é tua». Os discos já lançados e as 

composições escritas povoam-lhe a memória. E não só 

pelo seu significado, mas também pela presença que de-

notam na sua sociedade. Compõe, canta e toca violão. 

Desde a sua infância que o gosto pela música lhe vola-

teia na alma. Aos nove anos apresentou-se com Os Mini-

-Craques, e até aos dias de hoje Manuel Gonçalves, para a 

grande maioria, ou Né, para os amigos, fica na memória do 

povo. Os versos das suas canções eternizam a história per-

corrida pelo país que o viu nascer. Ora escutemos: «Luan-

da, tu fazes sorrir os raios de sol batendo no mar/ Luanda, 

tu fazes sonhar com teu sol ardente/…Luanda mexe e re-

mexe no semba, dos becos do Cazenga até à marginal». 

E não é apenas o Semba que abraça a vontade de Manuel. 

Lidera um dos fortes grupos de Angola - Grupo ENSA; na 

advocacia impõe a justiça; dedica parte do seu tempo a 

leccionar; e é com o tempo que ele se refugia na música 

não fosse ele um homem ‘emprestado’ e de fortes paixões. 

E a paixão por Esperança vive eterna: «Minha velha tem a 

dor do nosso tempo no olhar/ o tempo pesa e o corpo não 

consegue caminhar/ dos olhos nasce essa força interior/ 

que é Esperança e se transforma/ em Amor/ e faz trilhar 

teus filhos/ a sinuosa estrada/ em busca de bonança/ e 

ensina a suster as lágrimas sorrindo/…velha Esperança/ 

negra mãe/ minha Esperança/ nossa mãe». 

«Menino de rua, a rua é tua» [«Street child, the street is 

yours»]. The records already released and the composi-

tions written populate his memory. And not only for their 

meaning, but also for the presence they denote in his so-

ciety. He composes, sings and plays the violin. His passion 

for music has resided in his soul since his childhood. At  

the age of nine he made his first appearance with Os Mini-

Craques and right up to the present day Manuel Gonçalves, 

for most people, or Né, to his friends, has a place in the peo-

ple’s memory. The verses of his songs immortalise the his-

tory experienced by the country that witnessed his birth. If 

we listen: «Luanda, you make the sun’s rays smile as they 

hit the sea / Luanda, you make us dream with your burn-

ing sun / … Luanda moves and stirs in Semba, from the al-

leys of Cazenga to the waterfront». And it isn’t just Semba 

that Manuel embraces. He heads one of Angola’s most 

powerful groups – ENSA Group; in the legal profession he 

enforces justice; he dedicates part of him time to teach-

ing; and he takes refuge in music, while defining himself 

as ‘loaned out’ man and highly passionate. And his pas-

sion for Esperança [in English Hope, which also happens 

to be the name of his mother] burns bright: «My old dear 

has the pain of our time in her eyes / time weighs heavy 

and her body is unable to walk / from her eyes comes this 

inner strength / which is Hope and is transformed / into 

Love / and makes her children travel down / the winding 

road / in search of good times / and she teaches them to 

hold back their tears, smiling / …old Hope / black mother / 

my Hope / our mother». 
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Como recebeu a recondução para o cargo que ocupa no 

Grupo ENSA, como Presidente do Conselho de Adminis-

tração (PCA), e que balanço faz?

Mais do que um cargo, como um duplo encargo, o de 

conduzir os destinos das empresas Grupo ENSA – Inves-

timentos e participações, EP – a holding que se pretende 

que controle as treze empresas subsidiárias e participadas 

do universo ENSA - e ENSA Seguros de Angola, SA. Ga-

nhámos espaço no mercado, intervindo em vários secto-

res incluindo o financeiro bancário numa instituição com 

a relevante participação de 40% e continuamos a liderar o 

sector segurador com 36% de quota de um mercado par-

tilhado por 19 players. Continuamos a ser merecedores de 

grande credibilidade e reconhecimento, o que faz com que, 

em momentos mais difíceis como os de hoje, continuemos 

motivados para diversificar os nossos investimentos e 

proteger os riscos das empresas que operam no país e das 

pessoas, independentemente da sua segmentação. Um 

novo Conselho de Administração, mais jovem, dinâmico e 

especializado é uma importante garantia de enfrentar os 

desafios futuros com confiança.

How do you feel about your re-election to the post you 

hold within the ENSA Group, as Chairman of the Board of 

Directors, and what assessment do you make?

More than a post, it’s a dual responsibility, that of steering 

the paths of the companies within Grupo ENSA – Investi-

mentos e participações, EP, the holding that is intended to 

control the thirteen subsidiary and affiliated companies 

within the ENSA universe, and ENSA Seguros de Angola, 

SA. We have gained space in the market, intervening in 

several sectors, including banking finance in an institution 

with the major share of 40% and we continue to lead the 

insurance sector with a 36% share of a market shared be-

tween 19 players. We remain worthy of great credibility and 

recognition, which means that, in more difficult moments, 

such as now, we remain motivated to diversify our invest-

ments and protect the risks of companies operating in the 

country and of people, irrespective of their segmentation. 

A new, younger, dynamic and specialised Board of Direc-

tors is an important guarantee for facing future challenges 

with confidence.

«Investidores nacionais e 
estrangeiros continuam 

interessados em investir no sector 
segurador» \\ «National and foreign 

investors are still interested in 
investing in the insurance sector»

Quais os segredos do sucesso à frente de uma empresa? 

Motivação é essencial, principalmente quando assenta 

na consciência de que ainda há na nossa sociedade muito 

sofrimento a superar, e de que o emprego é uma das traves 

mestras do edifício social em construção; é preciso visão 

estratégica que permita perceber e intervir na complexi-

dade dos fenómenos económicos e da microssociologia 

das organizações; o compromisso tem que ser inabalável 

e nada se faz sem muito trabalho eficiente, num espírito de 

equipa com alinhamento indestrutível.

O sector segurador evolui e contribui para o crescimento 

da economia do país. Como se explica o sucesso e expan-

são da ENSA Seguros? É um bom PCA que faz esse cami-

nho ou há muito mais que isso?

A indústria seguradora nacional ainda tem grandes 

oportunidades de crescimento para se colocar em linha 

com outros países com idêntico estágio de maturidade, in-

cluindo os de proximidade geográfica. O aumento da litera-

cia financeira e a criação e efectiva fiscalização de mais se-

guros obrigatórios são factores críticos de sucesso. A ENSA 

é única na caracterização do 

activo que tem de mais va-

lioso: as suas pessoas. O PCA 

é apenas o líder da equipa, e 

sem equipa não há líder. «Se 

quiseres ir depressa, vai so-

zinho; se quiseres ir longe, 

vai com os outros», diz um 

velho ditado africano. Uma 

equipa totalmente alinhada 

à volta dos objectivos estratégicos é a chave do sucesso.

A ENSA Seguros continua a liderar o sector segurador. 

Que estratégias são usadas para se manterem firmes no 

mercado angolano? 

Consolidamos uma cultura empresarial que privilegia o 

trabalho de qualidade a favor do cliente, o que pressupõe 

a implementação de tecnologias, processos, canais de dis-

tribuição e o desenvolvimento de pessoas com CHA (Co-

nhecimento, Habilidades e Atitude) para assegurar proxi-

midade e adequação às necessidades. 

Como vê Angola no ano 2016? Qual é a grande aposta do 

grupo ENSA para este ano? Que caminhos esperam seguir?

Este vai ser um ano muito difícil, a julgar pelo decur-

so de 2015 e a permanência, senão mesmo agravamen-

to, das variáveis externas e internas condicionantes dos 

principais indicadores macroeconómicos de performance 

da economia nacional. O país precisa de reforçar a ênfase 

na resiliência e no aumento do sentido de urgência, para  

What is the secret to successfully fronting a company?

Motivation is essential, primarily when you are aware 

that there is still a great deal of suffering in our society to 

overcome, and that employment is one of the pillars sup-

porting the social building under construction; you need 

strategic vision that allows you to understand and inter-

vene in the complexity of economic phenomena and of 

the microsociology of organisations; commitment has to 

be unwavering and nothing is done without a great deal 

of efficient work, in a harmonised team spirit that cannot  

be broken.

The insurance sector has evolved and contributed to the 

growth of the nation’s economy. What is behind the suc-

cess and growth of ENSA Seguros? Is a good Chairman of 

the Board of Directors behind this path or is there much 

more to it than that?

The national insurance industry still has major growth 

opportunities to put it in line with other countries with 

identical maturity, including those that are close geo-

graphically. The increase in financial literacy and the crea-

tion and effective monitoring 

of more compulsory insur-

ances are factors critical to 

success. ENSA is unique in 

what it deems its most valu-

able asset: its people. The 

Chairman of the Board of 

Directors is just the leader 

of the team, and without the 

team there is no leader. «If 

you want to go quicker, go on your own; if you want to go 

further, go with others», goes an old African saying. A team 

that is totally as one, when it comes to strategic goals, is 

the key to success.

ENSA Seguros still leads the insurance sector. What 

strategies are used to remain strong in the Angolan market?

We have consolidated a business culture that favours 

the quality work for the benefit of customers, which pre-

supposes the implementation of technologies, processes, 

distribution channels and the development of people with 

KSA (Knowledge, Skills and Attitude) to ensure a close re-

lationship and the ability to meet customer needs.

How do you see Angola in 2016? What is ENSA Group’s 

main focus for this year? What path do you plan to take?

This is going to be a very difficult year, judging by the 

course taken in 2015 and the continuing presence, if not 

deterioration, of the constraining external and inter-

nal variables of the main macroeconomic performance  
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resistir a choques sistémicos e aumentar a capacidade de 

adaptação à mudança. Na ENSA temos que ser melhores 

do que os outros, continuando a aprimorar a nossa eficiên-

cia para aumentar as vendas, e reduzir e controlar os cus-

tos operacionais. 

Os angolanos continuam a apostar no sector segurador, 

mesmo com a actual situação económica do país, com fal-

ta de divisas e a saída de empresas do mercado angolano? 

Investidores nacionais e estrangeiros continuam inte-

ressados em investir no sector segurador, o que mostra 

que acreditam nas suas potencialidades. Olhamos para 

a realidade sem fatalismos. Temos que enfrentar a dure-

za dos números e partir do princípio de que devemos ser 

nós os actores da mudança. Temos resistido e enfrentado 

dificuldades próprias de situações críticas que afectam os 

processos de cobrança, e a liquidez cambial tão necessária 

a corresponder às necessidades de cobertura de riscos em 

matéria de resseguro, de saúde ou necessidades tecnoló-

gicas. Os operadores angolanos têm que resistir estoica-

mente, criando uma nova cultura que permita a adaptação 

aos novos tempos. Os empresários e cidadãos, angolanos 

ou residentes em Angola, sabem, cada vez melhor, que em 

situação de crise têm que proteger os seus bens pessoais 

e patrimoniais, e que a contratação de um seguro, para o 

efeito, ainda é a melhor forma de o conseguir.

indicators of the national economy. The country needs to 

strengthen the emphasis on resilience and on increasing 

the sense of urgency, to resist systematic shocks and in-

crease its ability to adapt to change. At ENSA we have to 

be better than the others, continuing to improve our ef-

ficiency to increase sales, and reduce and control opera-

tional costs.

Are Angolans still investing in the insurance sector, 

even given the current economic situation of the country, 

with the lack of foreign exchange and the exit of compa-

nies from the Angolan market?

National and foreign investors are still interested in in-

vesting in the insurance sector which shows that they 

believe in its potential. We view the situation without any 

fatalism. We have to face up to the harshness of the figures 

and proceed on the basis that we should be the actors of 

change. We have resisted and faced our own difficulties of 

critical situations that affect billing processes, and the for-

eign currency liquidity so necessary to meet the needs of 

risk cover with regard to reinsurance, health or technology. 

Angolan operators have to stoically resist, creating a new 

culture that allows us to adapt to the new times. Business-

people and citizens, Angolans and residents of Angola, 

Sabemos que continua a dividir-se entre as várias ac-

tividades que exerce: advocacia, gestão empresarial, as 

aulas que lecciona e a música, imprimindo a mesma qua-

lidade. Como se explica esse sucesso num homem só?  

Sou um homem que aceita ser emprestado, adaptando-

-se a novas situações, e de fortes paixões. Da música, mui-

to cedo, e das explicações quando ainda estava no liceu, fui 

emprestado à advocacia e à docência e, depois, à gestão. 

À partida, dedico-me àquilo de que gosto e rapidamente 

gosto daquilo que faço. O foco essencial, neste momento, 

é a gestão, tenho no escritório de advocacia uma excelente 

equipa que me reduz a intervenções pontuais e decisivas, 

tal como acontece com a docência que ficou ainda mais li-

mitada. Vou compondo ao longo dos anos e nem sinto que 

a música ocupe espaço. É fonte de libertação de espaço e 

da alma. 

É autor de várias canções populares. O que procura na 

música? Refúgio, fuga da rotina, uma paixão vindoura…? 

Violão aos sete anos, primeiro palco aos nove, e desde 

o colo a ouvir a mãe Esperança que tanto gostava de can-

tar. A música é parte de mim, desde sempre. Está na alma. 

Hoje, é a principal razão do meu work-life balance. Por isso, 

know, more and more, that in a crisis situation you should 

protect your personal property and assets, and that tak-

ing out insurance, for that purpose, is still the best way to 

achieve this.   

We know that you still divide your time between the 

various activities you undertake: legal practice, business 

management, the lessons you give and music, giving each 

the same quality. How do you explain this success in a sin-

gle man?

I am a man who accepts being loaned out, adapting to 

new situations, and very passionate. From music, very 

early on, and from tutoring while I was still at secondary 

school, I was loaned out to the legal profession and to uni-

versity teaching and, then, to management. From the out-

set, I dedicate myself to what I like and I quickly like what 

I do. The essential focus, at the moment, is management; 

I have an excellent team in the legal firm, which reduces 

case and decision-making interventions. Over the years 

I have been composing and I don’t even feel that music 

takes up any space. It is a source for freeing up space and 

helps my soul.
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tenho dito: tirem-me a música e serei, seguramente, me-

nos profissional em tudo o resto.

A responsabilidade social sensibiliza-o? De que forma? 

O que é que pode ser feito para se valorizar, cada vez mais, 

o ser humano?

Convivo com a sensação de que no meio do grande es-

forço nacional para a reconstrução física de estruturas e do 

equilíbrio das pessoas, tudo o que foi feito ainda é muito 

pouco diante de tanta gente no país a suplicar por cresci-

mento económico, e a melhoria dos índices de desenvol-

vimento humano, a precisar de emergir da pobreza com 

dignidade humana. A alteração do status quo reclama uma 

postura em que cada cidadão ou organização se sinta so-

cialmente comprometido, num processo participativo de 

autêntica parceria estratégica com o Estado. Pessoalmen-

te, preocupa-me a solidariedade relativamente à criança, 

à cultura e às artes. O país será o que soubermos dar hoje 

às crianças no que diz respeito aos seus direitos humanos. 

A educação nos vários domínios das artes, susceptível de 

proporcionar a sensibilidade, 

a curiosidade e a capacidade 

para pensar, criar e inovar. Os 

artistas, por sua vez, são se-

res particularmente capazes 

de captar o pulsar social, as 

ansiedades, as inquietações 

e os sonhos. 

Sente-se um homem e um 

profissional bem-sucedido? 

Considero a educação dos 

filhos e a harmonia familiar dos melhores parâmetros de 

avaliação do sucesso pessoal, e o investimento realizado, 

em geral, tem gerado muito bons resultados. Profissional-

mente, sinto o reconhecimento das pessoas, institucional 

e social. Sucede que sou e estou permanentemente insa-

tisfeito e inquieto. Cada vitória coloca-nos num novo pa-

tamar de responsabilidade, e perante um ímpeto interior 

para enfrentar novos desafios de mudança social.

You have written several popular songs. What do you 

look for in music? A refuge, an escape from routine life, a 

future passion…?

Guitar at seven, first stage appearance at nine, and since 

I was a babe in arms listening to my mother Esperança, 

who loved to sing so much. Music is part of me, and always 

has been. It is in my soul. Today, it is the key to my work-

life balance. As such, I have said: take music away from me 

and I will be, without a doubt, less professional in every-

thing else.

Does social responsibility touch you? How? What can be 

done to increasingly promote human beings?

I am surrounded by the feeling that in the middle of the 

great national effort made in the physical reconstruction 

of structures and of the balance of people, everything 

that has been done is still very little before so many peo-

ple in the country pleading for economic growth, and the 

improvement of human development indexes, in need 

of emerging from poverty with human dignity. Changing 

the status quo demands a 

stance in which every citizen 

or organisation feels socially 

committed, in a shared pro-

cess of authentic strategic 

partnership with the state. 

Personally, I have concerns 

about solidarity regarding 

children, culture and the arts. 

The country will be what 

we are able to give today 

to children with regards to 

their human rights. Education in the various fields of the 

arts, liable to provide sensitivity, curiosity and the ability to 

think, create and innovate. Artists, for their part, are beings 

that are particularly able to gauge the social heartbeat, the 

anxieties, the concerns and the dreams.

Do you feel successful, as a man and a professional?

I consider educating your children and family harmony 

the best parameters for assessing personal success, and 

the investment made, in general, has brought about very 

good results. Professionally, I feel the recognition of people, 

institutionally and socially. It just happens that I am per-

manently dissatisfied and restless. Each victory places us 

on new level of responsibility, and before an inner impetus 

to face new challenges of social change.

«Os operadores angolanos têm 
que resistir estoicamente, criando 

uma nova cultura que permita a 
adaptação aos novos tempos» \\  

«Angolan operators have to stoically 
resist, creating a new culture that 

allows us to adapt to the new times»
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ESTAÇÃO DO 
BUNGO 

De paragem obrigatória
A train stop to remember 

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO
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De perto passava. Tão perto! Tremulante. Um som intui-

tivo. Lá vai ele cheio, com o seu rápido rodar.  São milhares 

de passageiros que por dia pisam o chão desta que é a mais 

antiga estação dos Caminhos-de-ferro de Luanda – Bun-

go. O comboio rasga as entranhas da terra quando o sinal 

sonoro marca a partida. O aço faísca nas linhas. As car-

ruagens governam-se entre si. Não obstante a sua idade, é 

necessário transmitir a sua história às gerações vindouras. 

Uma história que começou há 127 anos. A estação aparece 

em 1888 com o momento da inauguração do primeiro tro-

ço de linha do então Caminho-de-ferro do Ambaça, hoje 

é conhecida como Caminhos-de-ferro de Luanda (CFL). 

Por cá, são inúmeros os passageiros que, todos os dias, 

entram e saem dos comboios à medida que vão chegan-

do e partindo. Diariamente, 27 comboios transportam em 

It passed close by. So close! Trembling. An intuitive 

sound. There it goes, packed to the brim, rapidly trundling 

by. Thousands of passengers tread this ground every day, 

in what is Luanda’s oldest railway station - Bungo. The 

train causes the earth to stir when the signal sound marks 

its departure. The steel sparks on the lines. The carriages 

jostle for position. Despite its age, it is necessary to pass its 

history on to future generations. A history that began 127 

years ago. The station appeared in 1888, with the opening 

of the first section of the then Ambaça Railway Line, which 

is nowadays known as Luanda Railways (CFL). There are 

countless passengers stepping in and out of trains here 

every day, as they arrive and depart. 27 trains carry an 

average of 15,000 passengers daily. Bungo is designated 

as the main station of the CFL and from here passengers 

média 15 mil passageiros. A Bungo é designada como a 

estação principal dos CFL e daqui faz-se ligação com pro-

víncias como Cuanza Norte e Malange, não esquecendo o 

Dondo. Estamos a falar de cerca de 480 km de linha com 

um total de 27 estações. Tudo foi mudando com o passar 

dos anos, o mesmo foi acontecendo com os caminhos-de-

-ferro. «Apesar das transformações que foram ocorrendo 

durante os anos, a Estação do Bungo, do ponto de vista da 

sua estrutura arquitectónica, foi preservada, apenas  com 

ligeiras alterações no seu 

interior, tanto é que, hoje, 

está classificada como Pa-

trimónio Histórico-Cultural 

Nacional», constata Osó-

rio, director do Gabinete de  

Comunicação, Imagem e In-

tercâmbio.

Todos os comboios dis-

ponibilizam três tipos de 

serviços, 1.ª, 2.ª e 3.ª classes, 

permitindo assim o trans-

porte diferenciado de pes-

soas: «desde funcionários, estudantes, trabalhadores la-

borais até às nossas mamãs que, diariamente, fazem o seu 

comércio comprando os produtos num local e vendendo 

noutro, utilizando para isso o comboio. Procuramos servir 

todos aqueles que buscam os nossos serviços sem olhar 

ao status social», reconhece Osório. E sublinhou ainda 

que «o comboio tornou-se um meio de transporte que, 

de forma segura e com conforto, permite evitar o trânsito 

caótico da cidade de Luanda, sobretudo para aqueles que 

vivem nos arredores da cidade e trabalham no centro». Os 

make the connection to provinces such as Cuanza Norte 

and Malange, not forgetting the Dondo. We are talking 

about nearly 480 km of tracks, with a total of 27 stations. 

Everything has changed over the years, and so have the 

railways. «Despite the transformations that have occurred 

over the years, Bungo Station, from the point of view of its 

architectural structure, has been preserved, with only slight 

changes to its interior, so little in fact that today it is clas-

sified as National Historical-Cultural Heritage», observes 

Osório, director of the Office 

for Communication, Image 

and Exchange.

All trains offer three types 

of service, 1st, 2nd and 3rd class, 

thus ensuring transport for 

different people: «from of-

ficials, students, labourers 

to our mamãs, who do their 

daily trade buying products 

in one place and selling them 

in another, using the train 

for this. Our aim is to serve 

anyone seeking our services, regardless of their social sta-

tus», says Osório. And he also stresses that «the train has 

become a means of transportation that allows you to avoid 

the chaotic traffic of the city of Luanda in a safe and com-

fortable way, especially for those living on the outskirts of 

the city and work in its centre». The Luanda Railways have 

been restructured, particularly this station, which in the 

eyes of Osório, «and also for its historical character, have 

been worthy of special attention in the reconstruction pro-

cess, in which its original features were preserved».

A maior movimentação de 
passageiros verifica-se nas horas 

de ponta, entre as 5 e as 9 horas da 
manhã, e das 13 às 20 horas. \\ The 
greatest passenger traffic is at peak 
times, between 5 am and 9 am, and 

from 1 pm to 8 pm.
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Caminhos-de-ferro de Luanda têm sido reestruturados, 

nomeadamente esta estação que aos olhos de Osório, «e 

até pelo seu carácter histórico, mereceu uma atenção es-

pecial no processo de reconstrução onde preservaram os 

seus traços originais». 

E os traços continuam lá. A história permanece nas pa-

redes. Até o nome se mantém, tal e qual a localidade – Bun-

go. E para os que não se lembram, o transporte ferroviário 

em Angola tem tradição e leva-nos ao século XIX. Com o 

crescente desenvolvimento demográfico verifica-se que 

os problemas de mobilidade 

nas cidades fazem com que 

a procura por este meio de 

transporte seja notória. «Por 

outro lado, a implementação 

de grandes projectos agro-

-industriais e de exploração 

mineral nas províncias ac-

tualmente servidas por este 

Caminho-de-ferro só terão 

sustentabilidade a médio e longo prazo com a utilização 

da linha férrea como meio preferencial de escoamento da 

produção», lembra Osório. 

Esta é a estação mais movimentada de Angola. E para 

quem lá trabalha a responsabilidade é muita, como nos 

diz Osório: «trabalhar no sector ferroviário é, sobretudo, 

um exercício que requer aprendizagem e prática diária. O 

grande desafio passa pela mobilização, sensibilização e 

educação cívica das nossas populações para com os com-

boios que os servem diariamente», finaliza. Para breve se-

rão construídas mais seis novas estações multimodais que 

irão ligar a estação do Bungo ao novo aeroporto de Luanda. 

And the features are still there. History remains on its 

walls. Even the name has been kept, Bungo – just like the 

place in which it is located. And for those who do not re-

member, railway transport in Angola has a tradition, taking 

us back to the 19th century. With the growing demographic 

development, it has been noted that the mobility problems 

in cities has led to remarkable demand for this means of 

transportation. «On the other hand, the implementation 

of large agro-industrial projects and mineral exploration 

in the provinces currently served by this railway will only 

be sustainable in the me-

dium and long term by using 

the railway as the preferred 

means of transport for pro-

duction», Osório recalls. 

This is Angola’s busiest 

train station. And for those 

who work there, there is a 

lot of responsibility, as Os-

ório tells us: «working in the 

railway sector is, above all else, an exercise that requires 

daily learning and practice. The great challenge involves 

the mobilisation, awareness-raising and civic education 

of our population toward the trains that serve them every 

day», he concludes. Soon six new multimodal stations 

will be built that will connect Bungo station to Luanda’s  

new airport.

Pela estação do Bungo passam, 
diariamente, cerca de 15 mil 

passageiros.  \\ Approximately 15 
million passengers pass through 

Bungo station each day.
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DANIEL MENDES
MUSIC AWARDS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

«O nosso objectivo é internacionalizar os 
artistas» \\ «Our goal is to internationalise 

artists»

A caminho da sua quarta edição, o Angola Music Awards 

tem vindo a premiar a música angolana e os artistas que 

diariamente se dedicam à criação dos ritmos que fazem 

mexer o país. A ideia passa por reconhecer o melhor da-

quilo que é feito no mundo da música angolana, num 

evento cheio de glamour e cujo conceito é uma adapta-

ção inspirada em festivais que há muitos anos fazem su-

cesso em países como os EUA e a África do Sul. Foi Daniel  

Mendes quem tudo fez para que o conceito fizesse sucesso 

em Angola. Com mais de 20 anos de uma carreira ligada à 

música, Daniel importou e fez nascer um evento que já se 

assumiu como incontornável na cena musical do país. O 

Angola Music Awards pretende agora dar visibilidade in-

ternacional aos artistas nacionais, pelo que o prémio para 

os dois grandes vencedores da próxima edição do evento 

terá incluído um lugar no palco de dois festivais interna-

cionais de renome. Após uma terceira edição que se deslo-

calizou para Saurimo, de modo a contornar o centralismo 

que por norma faz monopolizar os grandes eventos cul-

turais, em Luanda o Angola Music Awards está de volta à 

capital para uma quarta edição que se promete apresentar 

recheada de surpresas. 

On its way to a fourth edition, the Angola Music Awards 

have rewarded Angolan music and artists that dedicate 

their lives to the creation of rhythms that get the country 

moving. The idea is to recognise the best of what is be-

ing done in the world of Angolan music, in a glamorous 

event, the concept of which has been inspired and adapted 

from festivals that have proved successful for many years 

in countries such as the USA and South Africa. Daniel 

Mendes is the name behind the success of this concept 

in Angola. With a career lasting more than 20 years in the 

music industry, Daniel has imported and brought to life an 

event which has since become a vital part of the nation’s 

music scene. The Angola Music Awards now intends to 

provide international visibility to national artists, whereby 

the award for the two main winners at the next edition of 

the event, will include a place on the stage of two renowned 

international festivals. Following a third edition, which was 

held in Saurimo, so as to sidestep the centralism that nor-

mally leads to major cultural events being held in Luanda 

only, the Angola Music Awards is back in the capital for its 

fourth edition, which promises to be packed with surprises.

ECONOMY  BUSINESS
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 «Todos perceberam que o Angola 
Music Awards é um evento que 

veio para ficar» \\ «Everyone has 
understood that Angola Music 
Awards is an event that is here  

to stay»

Como surge o Angola Music Awards? 

O Angola Music Awards é um projecto que eu ideali-

zei enquanto estava a estudar nos EUA. Fui assistir a um 

evento semelhante e apercebi-me que seria interessante 

fazer algo parecido em Angola, importar o conceito. Ter-

minei os estudos, voltei para Angola, mas percebi que a 

música não estava suficientemente desenvolvida ao pon-

to de se avançar com um Angola Music Awards, dado que 

na época ainda não existiam os artistas consagrados que 

entretanto foram aparecendo. Por isso mesmo, percebi que 

se fizesse o evento nessa altura teria poucas opções e não 

teria margem de desenvolvimento, pelo que fui esperan-

do. Mais tarde, em 2012, percebi que já era possível lançar 

o Angola Music Awards, dado que tínhamos já um grupo 

alargado de artistas consagrados e que era possível traba-

lhar as várias categorias.

O conceito é importado?

Sim, tem semelhanças com outros festivais que exis-

tem há muito tempo, como o American Music Awards ou 

o South African Music Awards. Fui trabalhando o conceito 

e estruturando as ideias, tendo acabado por criar a equipa 

de trabalho em 2012. 

Qual foi o primeiro passo?

A primeira etapa passou por perceber que parceiros nos 

podiam ajudar. Como estamos a falar de um evento feito 

How did the Angola Music Awards come about?

The Angola Music Awards is a project that I came up 

with when I was studying in the USA. I attended a similar 

event and I realised that it would interesting to do some-

thing similar in Angola, to import the concept. I completed 

my studies and returned to Angola, but I noticed that mu-

sic wasn’t developed enough to go ahead with the Angola 

Music Awards, as, at the time, there were none of the es-

tablished artists that have in the meantime appeared. For 

this very reason, I realised that if I were to hold the event 

at that time, I would have few options and there would be 

no room for development, as I had been hoping. Later on, 

in 2012, I saw that it would now be possible to launch the 

Angola Music Awards, given that we now had a large range 

of established artists and that it was possible to work the 

various categories.

The concept is imported then?

Yes, it is similar to others festivals that have long existed, 

such as the American Music Awards or the South African 

Music Awards. I was working on this concept and structur-

ing my ideas, and ended up creating the work team in 2012.

What was the first step?

The first stage involved understanding which partners 

could help us. As we are talking about an event made for 

para a televisão, expliquei o conceito a alguns operadores 

televisivos e eles apoiaram. A partir daí comecei a traba-

lhar e marquei uma conferência de imprensa para apre-

sentar o Angola Music Awards. Fizemos a primeira edição 

que correu bem, ainda que inicialmente pouca gente acre-

ditasse que fosse possível criar este programa. Agora todos 

perceberam que este é um evento que veio para ficar. 

Quão difícil é a organização de um evento desta enver-

gadura?

Quem está de fora julga que este é um evento de um só 

dia, mas na verdade é um evento de meses. Quando termi-

namos uma edição, já estamos a preparar a próxima, não 

temos férias. Eu tenho férias quando sou convidado para 

ir assistir a outros Awards. Como fomos criando boas par-

cerias, aproveitamos para estar um bocado a assistir sem 

trabalhar. Tirando isso, quando terminamos uma edição 

começamos imediatamente a estruturar a próxima. 

Que trabalho tem sido feito no âmbito da comunicação?

No que diz respeito à comunicação temos mudado a 

imagem a cada ano. Sempre 

que começamos a preparar a 

próxima edição temos o cui-

dado de pensar o que falhou 

na anterior e o que pode ser 

melhorado. Queremos sem-

pre introduzir inovações. Na 

segunda edição, por exem-

plo, introduzimos a app mó-

vel e, no ano passado, tenta-

mos melhorá-la, tornando possível votar através da app.  

O que levou o Angola Music Awards a sair de Luanda?

A segunda edição foi um sucesso, mas na terceira deci-

dimos sair de Luanda e fomos para Saurimo, até porque o 

evento não é para Luanda, mas para toda Angola. Infeliz-

mente calhou no ano em que a crise começou e as coisas 

ficaram mais difíceis, mas com o apoio de todos foi possível 

ir em frente, muito graças ao ‘amor à camisola’. A ideia é 

fazer um ano em Luanda e outro ano fora. Respeitando a 

lógica, estamos agora de volta a Luanda. 

Que novidades se podem esperar na próxima edição?

Temos duas parcerias que estão negociadas e, ainda 

que não possa divulgar de que empresas se tratam, posso 

adiantar que são acordos com dois festivais internacionais. 

Ou seja, os vencedores de duas das categorias vão partici-

par em festivais internacionais: um dos vencedores parti-

cipará num festival mais tradicional e outro pisará o palco 

de um festival de multidões, e terá a experiência de actuar 

television, I explained the concept to some broadcasters 

and they supported me. From then on I started to work 

and I held a press conference to present the Angola Mu-

sic Awards. We held the first edition and it went well, even 

though at the beginning few people thought it would be 

possible to create this programme. Now everyone under-

stands that this is an event that is here to stay.

How difficult is it to organise an event of this size?

Anyone on the outside thinks that this is just a one-day 

event, but in fact it is an event that takes up months. When 

we finish an edition, we are already preparing the next one; 

we don’t take any holidays. I go on holiday when I am in-

vited to attend other award events. As we have been forg-

ing good partnerships, we take advantage so as to attend 

events without working. Other than this, when we finish 

an edition, we immediately start to structure the next one.

What work has been done in terms of media and  

marketing?

With respect to media and marketing we have changed 

the image each year. When-

ever we start preparing the 

next edition, we pay atten-

tion to things that didn’t 

work in the last one and 

what can be improved. We 

always want to introduce 

innovations. In the second 

edition, for example, we in-

troduced the mobile app and, 

last year, we tried to improve it, making it possible to vote 

using the app.

What led to the Angola Music Awards being held outside 

Luanda?

The second edition was a success, but for the third one, 

we decided to leave Luanda and we went to Saurimo, not 

least because the event isn’t for Luanda, but for the whole 

of Angola. Unfortunately, this was the year in which the 

crisis started and things became more difficult; but with 

the support of everyone it was possible to keep going, 

greatly due to the dedication to the brand. The idea is to do 

one year in Luanda and the next elsewhere. Following this 

logic, this year we are back in Luanda.

What can we expect that’s new at the next edition?

We have two partnerships that are under negotiation 

and, although I can’t tell you which companies this in-

volves, I can say that they are agreements with two in-

ternational festivals. In other words, the winners of two of 
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perante um público composto por mais de 30 mil pessoas. 

A ideia é que os músicos percebam que estar no Angola 

Music Awards é vantajoso. O nosso objectivo é internacio-

nalizar os artistas, criando parcerias que lhes dêem visibi-

lidade internacional. 

O que pode esperar quem assistir à próxima edição do 

Angola Music Awards?

Estão garantidas muitas surpresas. O nosso objectivo 

passa por não fazer um evento repetitivo. A ideia passa 

também por mostrar aquilo que Angola tem, trabalhando 

o turismo. Não é só a musica e a cultura que queremos tra-

balhar, mas também o lado positivo de Angola e as coisas 

bonitas que o país tem para mostrar. 

Todo o seu percurso esteve ligado à música?

Sempre estive ligado à música. Quando estive em Por-

tugal formei um grupo chamado African Voices. Gravamos 

três discos e éramos agenciados pela editora dos Delfins, 

da Dulce Pontes ou dos Madredeus. Ganhámos muita ex-

periência, fizemos tournées por vários países da Europa e 

essa experiência enquanto 

músico foi muito positiva. 

Mais tarde, deixei de cantar 

e, como gosto de estar nos 

bastidores, tive uma expe-

riência como manager. De-

pois, fiz uma pausa para ter-

minar os estudos e voltei aos 

EUA, mas mesmo lá acabei 

por estar dentro do circuito 

da música. Ando nisto há mais de 20 anos.

Como vê a música em Angola?

A música em Angola está em claro desenvolvimento. Eu 

costumo dizer que a música no país está no pico da subida. 

Hoje em dia temos o advento da música digital, em que as 

pessoas compram a música que querem ouvir e não o ál-

bum, mas em Angola ainda se compram muitos CDs e isso 

é gratificante. Faço tudo por tudo para ajudar o país na área 

da música. Angola precisa, neste momento, de uma as-

sociação industrial musical, dado que não temos essa in-

dústria activa. Não temos editoras, precisamos de ter uma 

organização que agregue os artistas, até porque muitos  

dos nossos artistas não sabem defender a sua propriedade 

intelectual.

the categories will take part in international festivals: one 

of the winners will take part in a more traditional festival 

and another will hit the stage of a huge festival, and will 

experience the thrill of performing before an audience of 

more than 30 thousand people. The idea is for musicians 

to understand that being at the Angola Music Awards is 

something advantageous. Our goal is to internationalise 

artists, creating partnerships that brings them interna-

tional visibility.

What can someone attending the next edition of the 

Angolan Music Awards expect?

They can be sure of many surprises. Our goal is for the 

event to never be repetitive. The idea is also about show-

ing what Angola has, promoting it for tourism. It isn’t just 

music and culture that we want to work with, but also the 

positive side of Angola and the beautiful things that the 

country has to offer.

Have you been involved in music throughout your  

career?

I have always been in-

volved with music. When I 

was in Portugal I formed a 

group called African Voices. 

We recorded three records 

and we were signed by the 

record label that works with 

Os Delfins, Dulce Pontes and 

Madredeus. I gained a lot of 

experience, we did a lot of 

tours around several countries in Europe and this experi-

ence as a musician was very positive. Later on, I stopped 

singing and, as I like to be behind the scenes, I had expe-

rience as a manager. Then, I took a break to complete my 

studies and I returned to the USA, but even there I ended 

up being within the music circuit. I have been doing this for 

more than 20 years.

What is your view of music in Angola?

Music in Angola is clearly developing. I usually say that 

music in the county is at the peak of the climb. Nowadays 

we have the advent of digital music, in which people buy 

the music they want to hear and not the album, but in An-

gola people still buy a lot of CDs and this is gratifying. I do 

all that I can to help the country in the field of music. At the 

moment Angola needs a music industry association, given 

that we don’t have this active industry. We don’t have la-

bels; we need to have an organisation that brings artists 

together, not least because many of our artists don’t know 

how to protect their intellectual property.

«Muitos dos nossos artistas não 
sabem defender a sua propriedade 

intelectual» \\ «Many of our artists 
don’t know how to protect their 

intellectual property»
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ART  CULTURE

ENSA: ACERVO 
ARTÍSTICO 
Pinceladas de História

Brushstrokes of History
TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

Em ano de comemoração dos 40 anos de independên-

cia de Angola, a seguradora Ensa, a comemorar também os 

seus 37 anos de existência, organizou uma exposição onde 

coloca em montra algumas obras seleccionadas do acervo 

artístico da empresa. Desde 1991 que a afamada companhia 

de seguros organiza a bienal Ensa-Arte, um evento consa-

grado que actua na promoção das artes angolanas e que 

surge com o objectivo de salvaguardar e premiar as obras 

da autoria de jovens e conceituados artistas angolanos, que 

têm tido um papel de relevo nas tendências estéticas do 

período pós-independência do país. Agora, no âmbito das 

comemorações, a Ensa coloca em exposição algumas das 

In the commemorative year of 40 years of Angolan in-

dependence, insurance company Ensa, itself celebrating 

37 years in existence, organised an exhibition in which it 

showcased some works selected from the company’s art 

collection. The renowned insurance company has been 

holding the Ensa-Arte biennale since 1991, a well-estab-

lished event, which works to promote Angolan arts and 

aims to safeguard and reward artwork by young people and 

respected artists in Angola, who have played an important 

role in aesthetic trends in the post-independence period 

of the country. Now, as part of the commemorations, Ensa 

is showing some of the works that were highlights at the 

Angola celebrou também 40 
anos de uma independência 

artística, afirmando o país no plano 
internacional. \\  Angola also 

celebrated 40 years of an artistic 
independence, affirming the country 

on the international stage 

obras que se destacaram nas várias edições da Ensa-Arte, 

num evento que junta algumas das telas cujas pinceladas 

marcaram o percurso artístico contemporâneo do país. São 

quase 200 obras que a Ensa reuniu ao longo de mais de duas 

décadas e que condensam um leque vasto de diferentes 

gerações de artistas, numa rica colecção que fielmente re-

presenta a diversidade artística existente em Angola,  per-

petuando os alicerces da identidade cultural e da angolani-

dade. «Os angolanos valori-

zam cada vez mais a arte e os 

seus artistas e é natural que, 

quando se procuram referên-

cias nacionais nos campos 

da arte, os artistas plásticos 

que têm distinguido o país 

estejam contemplados e se-

jam uma parte integrante e 

com significado na identida-

de de Angola», referiu Miguel 

Gonçalves, o coordenador  

da exposição. 

Até porque a arte é uma linguagem universal, Angola 

celebrou também 40 anos de uma independência artística 

que contribuiu para afirmar o país no plano internacional, 

algo que fica bem patente no acervo da Ensa, que já correu 

mundo e teve honras de exposição em espaços de renome 

como a Bienal de Veneza, em Itália, o Museu Pré-histórico 

Etnográfico Luigi Pigorini, em Roma, ou o Palácio Marquês 

various editions of Ensa-Arte, in an event that brings to-

gether some of the paintings, whose brushstrokes marked 

the contemporary artistic journey of the nation. Ensa has 

amassed almost 200 works over more than two decades, 

encapsulating a huge range of different generations of art-

ists, in a rich collection that faithfully represents the artis-

tic diversity that exists in Angola, perpetuating the foun-

dations of cultural identity and of ‘Angolanity’. «Angolans 

increasingly appreciate art 

and their artists and it is only 

natural that, when looking 

for national references in the 

fields of art, artists that have 

stood out should be taken 

into account and be an in-

tegral and meaningful part 

of the identity of Angola», 

the exhibition’s coordinator 

Miguel Gonçalves explains. 

Not least because art is a 

universal language, Angola also celebrated 40 years of an 

artistic independence, which has contributed to affirm-

ing the country on the international stage, a fact that can 

be clearly seen in the Ensa collection, which has already 

travelled the globe and has appeared in renowned venues, 

such as the Venice Biennale, in Italy, the Luigi Pigorini Na-

tional Museum of Prehistory and Ethnography, in Rome, 

or the Marquês de Pombal Palace, in Oeiras, Portugal. A  



de Pombal, em Oeiras, Portugal. Naquele que é um espelho 

da própria cultura angolana, o acervo da Ensa é também um 

retrato fiel das vicissitudes geracionais dos artistas angola-

nos e da própria cultura angolana: «qualquer país se pode 

definir pelas suas afirmações culturais, pelos seus artistas, 

bem como pelas obras que estes dão à luz, e sendo a Ensa 

uma empresa que há muito apoia os artistas angolanos, tor-

namo-nos numa excelente fonte para o contar da História 

Nacional», descreve Miguel Gonçalves, sem deixar de afir-

mar que «o acervo da Ensa é parte fundamental na História 

das artes e dos artistas de Angola». 

reflection of Angolan culture itself, the Ensa collection is 

also an accurate portrayal of the generational ups and 

downs of Angolan artists and of Angolan culture: «any 

country is able to define itself by its cultural affirmations, 

by its artists, as well as by the works that these create, and 

as Ensa is a company that has long supported Angolan 

artists, we have become an excellent source to tell the na-

tion’s history», explains Miguel Gonçalves, before adding 

that, «the Ensa collection is a fundamental part of the his-

tory of arts and of the artists of Angola».
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 III TRIENAL DE LUANDA

FERNANDO ALVIM
«Angola é uma civilização extremamente 

expressiva, com um talento incrível» 
\\ «Angola is an extremely expressive 
civilization, with an incredible talent»

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Nascido em Angola, em 1963, Fernando Alvim é um dos 

principais dinamizadores da cena artística angolana. Ar-

tista de renome no país e vice-presidente da Fundação 

Sindika Dokolo, uma organização com foco no desenvol-

vimento da arte contemporânea angolana, Alvim foi quem 

idealizou e tornou real a Trienal de Luanda. O evento vai 

para a sua terceira edição e há muito se tornou uma refe-

rência incontornável na cada vez mais vibrante dinâmica 

cultural que faz mover a cidade de Luanda em torno dos 

seus artistas. Em entrevista, Fernando Alvim desvenda um 

pouco daquilo que será a 3.ª edição da Trienal de Luanda, 

fala sobre os pilares da arte angolana e sobre a capacidade 

de Angola em exportar cultura, sem deixar de falar sobre  

o papel da fundação que dirige na promoção e apoio às ar-

tes angolanas.  

Born in Angola in 1963, Fernando Alvim is one of the main 

driving forces of Angola’s art scene. A nationally renowned 

artist and vice president of the Sindika Dokolo Founda-

tion, an organisation focusing on the development of con-

temporary Angolan art, Alvim has turned his idea for the  

Luanda Triennial into reality. The event is about to enter 

its third edition and has long been a benchmark occasion 

in the increasingly vibrant and dynamic cultural scene 

the city of Luanda and its artists enjoys. In this interview,  

Fernando Alvim reveals a little of what can be expected 

from the third edition of the Luanda Triennial, talking about 

the pillars of Angolan art and about Angola’s ability to ex-

port culture, while also talking about the role of the founda-

tion he runs, in promoting and supporting Angolan arts.
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O que podemos esperar da III Trienal de Luanda?

Esta edição da Trienal vai assentar muito sobre as ciên-

cias da cultura. Teremos um fórum onde vamos organizar 

mais de 150 conferências, com mais de 250 oradores, que 

se vai prolongar durante o ano inteiro, e que será a coluna 

vertebral deste projecto. Vamos também organizar uma 

enorme exposição, que terá início em Fevereiro e se pro-

longará até Agosto, e será algo muito orgânico, com vários 

temas, quase como um diálogo entre os três vértices de 

um triângulo composto pelas artes visuais, pelos arqui-

vos e documentos históricos e pela arte antiga angolana 

e africana. Teremos projectos de teatro e vamos trabalhar 

em conjunto com cinco cidades angolanas e três interna-

cionais, que são São Tomé, Porto e Niterói, no Brasil. Vamos 

desenvolver um conceito muito específico sobre cultura de 

informação a grande escala e isso será também um dos pi-

lares centrais desta Trienal. 

A Trienal pretende actuar junto dos angolanos?

A primeira edição, por exemplo, foi uma Trienal que pôs 

em evidência a invisibilidade a que estão vetadas muitas 

obras de arte angolanas, que 

eram produzidas e não ti-

nham onde ser mostradas. 

Quisemos fazer uma espé-

cie de scanner na sociedade 

artística angolana para criar 

mecanismos e plataformas, 

fazendo com que seja possí-

vel dar visibilidade às obras 

de arte criadas. Nesta terceira Trienal teremos uma pro-

gramação anual, que vai criar um ritmo semelhante ao de 

uma maratona, com picos diferentes e meses dedicados a 

projectos específicos. 

A que se deve a forte aposta na arte clássica?

É algo que é fundamental. Não conheço nenhuma socie-

dade ou civilização que resista ao tempo se não tiver bem 

estruturado aquilo que é a confirmação da sua história, 

ou seja, os artefactos, os documentos, e as suas obras de 

arte. Sabemos perfeitamente que uma parte da arte anti-

ga angolana está nos museus de etnologia mundiais e na 

mão de privados, daí esta Trienal pretender adquirir obras 

angolanas antigas ou clássicas, fazer com que essas obras 

voltem a Angola. Em Angola, como em qualquer ponto do 

globo, se lhes forem retirados aqueles que são considera-

dos os pilares culturais, como a arte, toda uma sociedade 

se desampara e se desconstrói completamente.

A III Trienal de Luanda vai realizar-se sob o lema Da uto-

pia à realidade. A que se refere esta utopia?

Não há utopia sem realidade e não há realidade sem 

What can we expect from the 3rd Luanda Triennial?

This edition of the Triennial will greatly focus on culture 

sciences. We will have a forum where we are going to or-

ganise more than 150 conferences, with more than 250 

speakers, which will continue throughout the whole year, 

and that will be the backbone of this project. We will also 

organise a huge exhibition, which will start in February 

and will run through until August, and will be something 

very organic, with various themes, almost like a dialogue 

between the three points of a triangle composed of the 

visual arts, historic archives and documents and by old 

Angolan and African art. We will have theatre projects and 

we are going to work in conjuction with five Angolan and 

three international cities, which include São Tomé, Oporto 

and Niterói, in Brazil. We are going to develop a very specif-

ic concept about information culture, on a grand scale, and 

this will also be one of the central pillars of this Triennial.

Does the Triennial intend to engage with Angolans?

The first edition, for example, was a Triennial that high-

lighted the invisibility to which many Angolan artworks are 

condemned, which were cre-

ated but had nowhere to be 

shown. We wanted to act as a 

kind of a scanner for the An-

golan artistic society in order 

to create mechanisms and 

platforms, making it possible 

for created art works to enjoy 

some visibility. In this third 

Triennial we will have an annual programme, which will 

create a rhythm similar to that of a marathon, with differ-

ent high points and months dedicated to specific projects.

Where does this strong commitment to classical art 

come from?

It is something that is fundamental. I do not know of any 

society or civilisation that withstands time, if it has not 

given a good structure to confirming its history, or in other 

words, its artefacts, documents, and works of art. We know 

perfectly well that part of Angola’s antique art is in ethno-

logical museums around the world and in private hands, 

This Triennial therefore wants to acquire antique or clas-

sic Angolan works, and ensure that these works return to  

Angola. In Angola, as anywhere in the world, if what is con-

sidered its cultural pillars, such as art, is removed, society 

as a whole topples and deconstructs itself completely.

The 3rd Luanda Triennial will be held under the motto 

From utopia to reality. What does this utopia refer to?

There is no utopia without reality and there is no real-

ity without utopia. We project a utopia that is intrinsically 

«Teremos um fórum onde vamos 
organizar mais de 150 conferências» 
\\ «We will have a forum where we 
are going to organise more than 150 

conferences»

utopia. Projectamos uma utopia que está intrinsecamente 

ligada à ideia de desejo. É a partir de uma ideia, que a cer-

to momento até pode parecer utópica, que muitas vezes 

se atinge a realidade. Todas as gerações são utópicas e a 

utopia vai sempre existir enquanto houver a raça humana.  

Qual o papel da Fundação Sindika Dokolo?

Procuramos desenvolver sistemas e mecanismos cul-

turais que fazem com que seja possível existir desenvol-

vimento dentro das áreas culturais. Nos sistemas artísti-

cos clássicos, pode-se demorar 30 ou 40 anos até que um 

artista consiga chegar a Veneza e nós provámos que não é 

assim tão verdade. Provámos que há outras maneiras de 

interagir com o mundo das artes, baseado noutras lingua-

gens e mecanismos. Podemos dizer que somos uma fun-

dação introspectiva, que tem conhecimento de si própria 

e que está preparada para dialogar com o mundo, e isso é 

algo que nos interessa. Não nos preocupamos em dizer ao 

mundo aquilo que somos. É o mundo que tem que fazer um 

esforço para tentar perceber aquilo que somos. 

Pode a cultura angolana ter uma repercussão global?  

Eu não posso comparar o sistema cultural alemão com 

o angolano, até porque seria impossível criar uma métri-

ca comparativa. Pelas repetidas metamorfoses da história 

recente angolana, temos como base um enorme potencial 

em termos de talento e de expressão artística. Não temos, 

ainda, todos os instrumentos necessários para que se 

possam produzir resultados de maior escala. Temos ain-

da muitos problemas, naturalmente, mas o que nos deixa 

tranquilos é o facto de sabermos que Angola é uma civili-

zação extremamente expressiva, com um talento incrível 

e que certamente tem um futuro.   

linked to the idea of   desire. It is through an idea, which at 

a certain moment can even seem utopian, that often real-

ity is achieved. All generations are utopian and utopia will 

always exist as long as there are humans.

What is the role of the Sindika Dokolo Foundation?

We strive to develop systems and cultural mechanisms 

that make it possible to have development within cul-

tural areas. In classical art systems, it can take 30 or 40 

years until an artist manages to reach Venice and we have 

proved that this isn’t actually true. We have proved that 

there are other ways to interact with the art world, based 

on other languages   and mechanisms. We can say that we 

are an introspective foundation, which is aware of itself 

and which is prepared for dialogue with the world, and this 

is something that interests us. We don’t concern ourselves 

with telling the world what we are. It is the world that has to 

make an effort to try to understand what we are.

Can Angolan culture have a global impact?

I cannot compare the German cultural system with the 

Angolan one, not least because it would be impossible to 

create a yardstick with which to compare them. With the 

repeated metamorphoses of Angola’s recent history, we 

have a base of huge potential in terms of talent and artis-

tic expression. We are yet to have all the necessary tools 

to produce results of a larger scale. Naturally we still have 

many problems, but what lets us relax is that we know 

that Angola is an extremely expressive civilisation with an 

amazing talent and that it certainly has a future.
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GRAN’MAH
Da garagem aos palcos 

From garage to concert venues



A voz é arrepiante. E não é pela altura que se mede o ta-

lento. Regina dos Santos, vocalista dos Gran’Mah, leva-nos 

a um mundo utópico. Em instantes nos transpomos para 

um universo de sons singulares. Paramos escutando cada 

timbre, cada sonância, cada batida, cada melodia. Uma voz, 

incrivelmente, sedutora. Vibra dando voz ao género musical 

que a banda incute, o Reggae Dub Fusion. Numa conversa 

entre amigos, Leo, Roger (ex-membro da banda), Migz e 

Luy decidem juntarem-se pelo prazer e vontade de tocar. É 

na garagem da avó de Leo que estes jovens se estreiam. E 

em homenagem a ela formam os Gran’Mah – que vem de 

grandmother (avó). Os jovens saltam do sonho à realida-

de. Juntos criam a banda, no ano 2009. Primeiro como um 

passatempo. Depois, com o 

passar do tempo, foram fi-

cando mais fortes e os en-

saios passaram a ser mais 

sérios. Em 2013 a banda 

incorpora dois novos mem-

bros, o Miguel Marques e a 

voz de Regina dos Santos.  

A vontade de criar um 

grupo surge pelo facto de 

acharem que Moçambique, 

um país culturalmente em 

fase embrionária, merece ser, cada vez mais, projectado 

ao mundo. «Estamos habituados, desde sempre, a impor-

tar música e isso fez com que ouvíssemos muitos géneros 

musicais diferentes», relatam os Gran’Mah, certos de que o 

seu estilo musical nasceu das influências vindas do mun-

do inteiro. E quando questionados sobre que sentimen-

to é que flui quando pensam na banda a resposta é sim-

ples: Leo Fernandes (baixista/ financeiro) «é estar vivo»; 

Luy Silva (guitarrista/ analista bancário) «representa um  

sonho de infância tornado realidade»; Miguel Marques  

Her voice is spine chilling. And it’s not by its pitch that 

her talent can be measured. Regina dos Santos, vocalist 

of Gran’Mah, takes us to a utopian realm. In moments she 

transports us to a universe of singular sounds. We come 

to a halt listening to every tone, every resonance, every 

beat, and every melody. An incredibly alluring voice. It vi-

brates, giving a voice to the music genre the band inspires, 

Reggae Dub Fusion. In a conversation among friends, Leo, 

Roger (former band member), Migz and Luy decided to 

join together in their pleasure and willingness to play. In 

Leo’s grandmother’s garage the youngsters performed 

for the very first time. And as a tribute to her they formed 

Gran’Mah. The young band members made the leap from 

dream to reality, forming the 

band in 2009. At first it was a 

hobby. Then, as time passed, 

they got better and band re-

hearsals became more seri-

ous. In 2013 the band wel-

comed two new members, 

Miguel Marques and Regina 

dos Santos, on vocals.

The desire to create a 

group comes from the fact 

that they believe that Mo-

zambique, a country still developing culturally, increasing-

ly deserves to be projected beyond its borders. «We have 

always been used to importing music and this has meant 

that we have listened to many different music genres», 

Gran’Mah explain, certain that their music style is a prod-

uct of influences from around the globe. And when ques-

tioned as to what they feel when they think about their 

band, their answers are simple: Leo Fernandes (bassist 

/ financier) «it’s being alive»; Luy Silva (guitarist / bank 

analyst) «it represents a childhood dream come true»; 

Ganharam, no Mozambique Music 
Awards, em 2014, o prémio de melhor 
música alternativa com o single I Got 
To Move. \\ At the 2014 Mozambique 
Music Awards they won the award for 
the best alternative music single I Got 

To Move.
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(teclista/engenheiro) «é fazer parte de uma marca na his-

tória de Moçambique»; Migz Wilson (baterista/self em-

ployed) «representa um sonho» e por último Regina dos 

Santos (vocalista/consultora) «juntei-me a eles!». E nesta 

banda há de tudo um pouco: Soul, RnB, Pop e Folk. 

Cada um dos membros é determinante quando afirma 

que «cada um embarcou na aventura musical pelos seus 

próprios passos, passos inspirados por composições de 

gerações anteriores». A banda já percorreu vários países, 

mas têm o sonho de «poder 

tocar na Europa, nas Améri-

cas, na Austrália, na Ásia e 

quem sabe na Antárctida». 

Dizem também que «ser ar-

tista em Moçambique é um 

desafio, desde a compra dos 

instrumentos ao espaço de ensaio». E no final perguntá-

mos: porque escolheram o topo de um prédio para a equi-

pa Villas&Golfe vos fotografar?! Responderam: «a vista 

lindíssima, sobre parte da cidade, serve para mostrar um 

pouco de onde somos e como somos». 

Miguel Marques (keyboardist / engineer) «it’s being part 

of a landmark moment in the history of Mozambique»; 

Migz Wilson (drummer / self employed) «it represents a 

dream»; and finally, Regina dos Santos (vocalist / consult-

ant) «I joined them!». And in this band there is something 

of everything: Soul, RnB, Pop and Folk.

Each of the members is resolute when saying that «each 

of us embarked on our musical adventure following our 

own steps, steps inspired by compositions of previous 

generations». The band has 

already been to many coun-

tries, but dreams of «being 

able to play in Europe, in 

the American, in Australia, 

in Asia, and who knows, in 

Antarctica». They also say 

that «being an artist in Mozambique is a challenge, from 

buying instruments to finding somewhere to rehearse». 

In the end we ask them: why did you choose the top of a 

building for the Villas&Golfe team to take your picture?! 

They reply: «the beautiful view, over part of the city, serves 

to show a little of where we are and what we are like».

Os Gran’Mah sonham poder dedicar-
se, por completo, à música.  \\ 
Gran’Mah dream of dedicating 
themselves entirely to music. 
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MORE JAZZ SERIES
Festival com casa cheia

Full house for festival

ART  CULTURE

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  1-6 NUNO NORONHA; 7/8 DIREITOS RESERVADOS 

Foram dois dias de concertos, com muita música e um 

cartaz internacional composto por um alargadíssimo leque 

de músicos de renome, que animaram a cidade de Maputo 

pelo quinto ano consecutivo. Falamos, naturalmente, do 

More Jazz Series, o evento da 

autoria de Moreira Chongui-

ça, que é proprietário, produ-

tor e organizador de um fes-

tival que já se tornou incon-

tornável na cena cultural de 

Maputo. No ano 2015, a ca-

pital rendeu-se aos acordes 

dos saxofones e de outros 

instrumentos, com Morei-

ra Chonguiça e a banda The 

Moreira Project à cabeça dos 

espectáculos, em conjunto 

com imensos convidados, 

que arrebataram o público que no primeiro dia esgotou o 

Polana Serena Hotel, compondo no segundo dia uma pla-

teia de 4 mil pessoas, que não arredou pé de torno do palco 

instalado ao ar livre. 

Two days of concerts, with plenty of music and an inter-

national line-up composed of a huge array of renowned 

musicians, brought the city of Maputo to life for the fifth 

year in a row. Naturally, we’re talking about the More Jazz 

Series, the event organised 

by Moreira Chonguiça, who 

is the owner, producer and 

organiser of a festival that 

has already become a high-

point on Maputo’s cultural 

calendar. In 2015, the capital 

surrendered to the sounds 

of saxophones and other 

instruments, with Moreira 

Chonguiça and the band The 

Moreira Project topping the 

bill, together with a varied 

selection of guest perform-

ers, who astounded the sold-out audience on the first day 

at the Polana Serena Hotel, and the 4000-strong crowd on 

the second day, who stood mesmerised around the open-

air stage.

O More Jazz Series combinou 
um leque alargado de artistas 

internacionais com uma selecção 
de artistas moçambicanos 
consagrados.  \\ The More 

Jazz Series combined a varied 
assortment of international artists 

with a selection of renowned 
Mozambican artists.
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O More Jazz Series reuniu artistas internacionais com 

uma selecção de artistas moçambicanos consagrados. No 

ano em que se celebrou a quinta edição do festival, Ma-

puto viu subir ao palco alguns intervenientes estrangei-

ros de renome como Manu Dibango e Soul Makossa Gang  

(Camarões), o Trio Mário La-

ginha e a cantora Maria João 

(Portugal), Jonathan Butler 

(África do Sul) ou o pianista 

Selen Gulun (Turquia), dando 

uma dimensão internacional 

ao evento, enquanto mú-

sicos da casa como Carlos 

Gove, Isabel Novela, Seth Swazi, Orlando da Conceição, Ti-

moteo Cuche, Valter Mabas, Stelio Mondlane, More Jazz Big 

Band e o anfitrião Moreira Chonguiça provaram a multipli-

cidade cultural de Moçambique, demonstrando em palco 

um país aberto à globalização e à inovação cultural.

The More Jazz Series combined a varied assortment of 

international artists with a selection of renowned Mo-

zambican artists. In the year in which it celebrated the 

festival’s fifth edition, Maputo saw some respected inter-

national names appear on stage, such as Manu Dibango 

and Soul Makossa Gang 

(Camaroon), the Trio Mário 

Laginha and singer Maria 

João (Portugal), Jonathan 

Butler (South Africa) or pia-

nist Selen Gulun (Turkey), 

bringing international col-

our to the event, while local 

musicians such as Carlos Gove, Isabel Novela, Seth Swazi, 

Orlando da Conceição, Timoteo Cuche, Valter Mabas, Stelio 

Mondlane, More Jazz Big Band and the host Moreira Chon-

guiça proved Mozambique’s cultural multiplicity, revealing 

through their performances a country open to globalisa-

tion and cultural innovation.

Com o objectivo de promover Moçambique cultural-

mente, o More Jazz Series pretende também celebrar as 

diferenças e as semelhanças entre artistas oriundos de 

diferentes países e continentes. Há cinco anos a marcar a 

agenda cultural de Maputo, o evento tem ajudado a des-

pertar o interesse dos moçambicanos para a música e para 

os acordes do saxofone. «Se ontem o instrumento saxo-

fone era uma miragem hoje é uma referência para alguns 

jovens adolescentes que gradualmente vão influenciando 

os irmãos, amigos e vizinhos. E, assim, o Jazz deixa de ser 

de uma minoria e passa a ser de todos nós», disse-nos 

fonte da More Promotions Lda, a promotora do evento. Um 

evento de sucesso garantido, o More Jazz Series tem ac-

tuado junto da promoção da cultura moçambicana, tanto 

no espectro interno como externo, num produto que veio 

para ficar, até porque a sexta edição do festival já está pro-

gramada para os dias 28 e 29 de Outubro de 2016.

With the aim of culturally promoting Mozambique, More 

Jazz Series also intends to celebrate differences and simi-

larities between artists coming from different countries 

and continents. Marking Maputo’s cultural agenda for the 

last five years, the event has helped arouse Mozambican 

interest in music and for the sounds of the saxophone. «If 

the saxophone was a mirage yesterday, today it is a refer-

ence point for teenagers, who are gradually influencing 

their brothers and sisters, friends and neighbours. And, 

as such, jazz is no longer a minority and is becoming part 

of us all», the spokesperson of More Promotions Lda, the 

event’s promoter, tells us. An event of sure-fire success, 

as much locally as abroad, in a product that is here to stay, 

not least because the sixth edition of the festival is already 

planned for October 28 and 29, 2016.

A sexta edição do festival está já 
programada para os dias 28 e 29 

de Outubro de 2016.  \\  The sixth 
edition of the festival is already 

planned for October 28 and 29, 2016. 



MÁRIO VITÓRIA 
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«As telas são documentos dos tempos que 
vivemos» \\ «Paintings are documents of 

the times we are going through»

ART  CULTURE



Que venham as caravelas, os anjos e os cavaleiros, que 

rasguem o mar português e nos apontem um futuro onde 

os aliados do mal não nos alcancem. Que venham as 

mensagens sarcásticas em pinturas sem maquilhagens. 

E que os traços se realcem, numa forma directa de dizer 

que o desenho não é bastidor, é a obra final. Que venha o  

Apocalipse e a explosão de cor, para levar o desalento dos 

dias que nos revoltam. Mário Vitória é a personificação 

da arte como símbolo da luta pela dignidade humana. De 

Coimbra para o Porto, onde tem o seu atelier, o artista por-

tuguês é reconhecido pelas obras em escala e por preen-

cher as telas com imagens perturbadoras, mas necessá-

rias para compreendermos o mundo que nos rodeia. 

De onde surgem as ideias para as suas pinturas? 

Do dia-a-dia. Vou guardando os objectos que vou en-

contrando, nas minhas caminhadas por exemplo. Tudo 

isso é material criativo. É daí que surgem peças interessan-

tes. Não controlo tudo, as coisas vão surgindo. Mas tenho 

essa metodologia que me leva a preparar esboços, estudos 

preparatórios para peças. São os fragmentos independen-

tes que depois de juntos formam a história toda. Como 

desenho compulsivamente, os esboços que saem melhor 

transfiro para pintura. 

Identifica-se com algu-

ma corrente artística?

Fico lisonjeado quando 

identificam o meu trabalho 

como surrealista ou da-

daísta, mas acho que já não 

é isso. Porque o que como-

via o Surrealismo não é o 

que me comove. Não vejo relação, a não ser a proximidade 

com a guerra e o tolerar de algum modo a guerra. Pintar so-

bre a guerra de um modo que as pessoas consigam tolerar 

esse assunto. 

Nas suas obras, a pintura salta da tela, ocupando outros 

suportes como os sólidos. Há alturas em que a tela deixa 

de ser suficiente?

A tela continua a ser suficiente. A tela é mesmo um ob-

jecto perfeito! Mas esse salto tem a ver com a vida. Tudo 

muda. Por exemplo, os objectos que vou encontrando na 

rua, eu podia apenas desenhá-los. Mas sinto a necessida-

de da volumetria, porque acho que é algo muito contem-

porâneo. Noto que há uma apetência das pessoas para a 

escultura, para a volumetria. Não sei se é pela oportunida-

de de ter, de coleccionar, de tocar. Mas o interesse do traba-

lho são as mensagens. A luta pelos direitos humanos, pelo 

bem-estar das pessoas, é um trabalho quase moralista. 

Por isso é que, se tiver de fazer uma escultura, um trabalho 

a laser ou uma instalação, faço. Não estou confinado.

Bring on the caravels, the angels and the knights, that cut 

through the Portuguese sea and point out a future in which 

the evil allies cannot harm us. Bring on the sarcastic mes-

sages in paintings without makeup. Let the outlines be 

highlighted, in a direct way of saying that the drawing isn’t 

just a side piece, it’s the final work. Bring on the Apocalypse 

and the explosion of colour, to remove the disappointment 

of the days that rise up against us. Mário Vitória is the per-

sonification of art as a symbol of the struggle for human 

dignity. From Coimbra to Oporto, where he has his studio, 

the Portuguese artist is known for his large scale works 

and for filling his canvases with disturbing images, neces-

sary for us to understand the world that surrounds us.

Where do you get the ideas for your paintings?

From day-to-day life. I keep objects that I find, on my 

walks for example. This is all creative material. From there 

come interesting pieces. I don’t control everything; things 

appear. But I have this methodology, which leads me to 

preparing sketches, preparatory studies for pieces. They 

are independent fragments, which, once joined, form a 

whole story. As I draw compulsively, the sketches that 

come out best, I transfer to the painting.

Do you identify with any particular art movement?

I feel flattered when my 

work is identified as surre-

alist or dadaist, but I don’t 

think that’s what it is. Be-

cause what moved Surreal-

ism is not what moves me. I 

can’t see a relationship, un-

less it’s the closeness of war 

and tolerating war in some way. Painting about war in a 

way in which people manage to tolerate this subject.

In your works, the painting flies off the canvass, occupy-

ing other media, such as solids. Are there times in which 

the canvas just isn’t enough?

The canvas is still enough. The canvas is even the perfect 

object! But this leap has to do with life. Everything changes. 

For example, the objects that I find in the street, I could just 

draw them. But I feel the need for volume, because I feel that 

it is something very contemporary. I can see that there is 

an appetite in people for sculpture, for volume. I don’t know 

whether it’s for the chance to have it, to collect it, to touch it. 

But the interest of the work lies in its messages. The strug-

gle for human rights, for the wellbeing of people; it is almost 

a moralist work. As such, if I have to do a sculpture, a laser 

piece or an installation, I do it. I am not confined.

There is sarcasm in your works, there is criticism. Isn’t 

easy to understand your stance in relation to what you paint. 

Is this usually the impression you get from the observer?

«Acredito que o mundo não era para 
estar assim, caótico e violento» \\ «I 
believe that the world wasn’t meant 
to be this way, chaotic and violent» 

Nas suas obras há sarcasmo, há crítica. Mas não é fácil 

perceber a sua posição em relação ao que pinta. Costuma 

receber essa impressão do observador?

Eu acho que a minha obra é acessível, não tem nada de 

transcendental, mas muitas vezes o observador fica sem 

saber o que eu lhe estou a dizer. Isso é sarcasmo. O obser-

vador identifica os símbolos, mas não sabe se estou a favor 

ou contra. É esse o modo de tolerar a guerra. Por exemplo, 

tenho um quadro em que vemos um homem decapitado. A 

obra é anterior ao fenómeno que vivemos hoje, mas ago-

ra a imagem choca. Na altura, era um alerta ao excesso e à 

banalidade que era uma decapitação. Utilizo a arte nessa 

função. Se eu atribuir um certo sarcasmo à pintura, as pes-

soas vão dizer «é bonita, mas há aqui uma cabeça corta-

da». Há um desconforto. E é com esse desconforto que eu 

estou preocupado, porque acho que isso torna as pessoas 

melhores. 

Mas essa realidade que quer transmitir envolve-se tam-

bém com conceitos de fantasia e mitologia. É propositado?

É uma alegoria. Eu acredito que o mundo não era para es-

tar assim, caótico e violento. Então, o que é que aconteceu 

que nos conduziu a isto? Há um passado que apreciamos e 

respeitamos, mas parece que a gestão não foi bem feita. Isso 

é a alegoria no meu trabalho. Convoco imagens, confisco fi-

guras de quadros antigos e dou-lhes novo sentido. 

I believe that my work is accessible; there is noth-

ing transcendental about it, but often the observer is left 

unaware of what I am saying. This is sarcasm. The ob-

server identifies the symbols, but doesn’t know if I’m for 

or against it. This is the way of tolerating war. For example, 

I have a painting in which you see a decapitated man. The 

work was done prior to the phenomenon we are expe-

riencing today, but now the image shocks. At the time, it 

was a warning to excess and to the banality of what de-

capitation was. I use art in this function. If I attribute a cer-

tain sarcasm to the painting, people say «it’s beautiful, but 

there’s a head cut off here». They feel discomfort. And it 

is with this discomfort that I am concerned, because I feel 

that this makes people better.

But this reality you want to transmit is also to do with 

concepts of fantasy and mythology. It this on purpose?

It is an allegory. I believe that the world wasn’t meant 

to be this way, chaotic and violent. So, what is it that hap-

pened to lead to this? There is a past that we appreciate 

and respect, but it seems that we have not managed it 

well. This is the allegory in my work. I summon images, I 

confiscate figures from old paintings and I give them a new 

meaning.

There are those that describe your work as irreverent, 

violent even. But this isn’t your intention then?
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Há quem descreva a sua obra como irreverente, violenta 

até. Mas essa não é a sua intenção, então?

É um bocado irreverente, sim. Mas não é a minha in-

tenção, de todo. Tenho pena que interpretem assim, com 

tendência de negatividade. Por exemplo, a meu ver, Goya 

foi artista durante a sua fase negra, não enquanto pintava 

as meninas no baloiço. Essa arte foi meramente decorati-

va, para sobreviver. A obra mais saltitante e conflituosa é 

a sua fase negra. Eram denúncias. Hoje, vivo num mundo 

que me permite carimbar a minha expressão de liberdade 

e estou do lado das pinturas negras. Não pelo sentido ne-

gro da escuridão, mas acho que a arte pode ser veículo de 

muita coisa. 

Essas pinturas negras vendem?

Algumas não, por causa da violência. Apesar de eu achar 

que não é violência. As telas são documentos dos tempos 

que vivemos e se eu não propagar isto, se não tornar isto 

estético, não se evolui.

Qual é então a sua visão em relação ao mercado da arte 

em Portugal?

Eu acho que uma obra de arte não tem preço, mas dadas 

as circunstâncias, em que há artistas fabulosos que não 

prosseguem carreiras por não atingirem o mercado, acho 

que não se protegem os artistas. E proteger os artistas não 

é só comprar-lhes as obras. Na arte tem de haver espaço 

para ter uma identidade, com defeitos e virtudes, mas nes-

te momento tiram-nos isso nos momentos da educação. 

Deixamos de ter sensibilidade para as coisas simples que 

nos permitem ser felizes. 

It is a bit irreverent, yes. But that isn’t my intention, at all. 

I’m sorry that they interpret it that way, with a tendency 

towards the negative. For example, in my opinion, Goya 

was an artist in his black phase, not when he was paint-

ing girls on a swing. This art was merely decorative, for him 

to survive. His most lively and conflictive work is his black 

phase. They were denunciations. Today, I live in a world that 

allows me to use my freedom of expression and I am on 

the side of the black paintings. Not for the black meaning  

of darkness, but I believe that art can be a vehicle for 

 many things.

Do these black paintings sell?

Some not, because of the violence. Despite me thinking 

that it isn’t violence. The canvases are documents of the 

times we are going through and if I don’t propagate this, if I 

don’t make this aesthetic, we don’t evolve.

What is your vision then with relation to the art market 

in Portugal?

I think that a work of art has no price, but given the cir-

cumstances, in which there are fabulous artists, whose 

careers don’t get anywhere because they don’t reach the 

market, I think that artists are not protected. And protect-

ing artists isn’t just buying their work. In art, there has to be 

space for having an identity, with all its flaws and virtues, 

but at the moment, they take this from us in moments of 

education. We no longer have the sensitivity for the simple 

things that allow us to be happy.
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O lado mais selvagem da harpa  
The wilder side of the harp

ART  CULTURE

EDUARDO 
RAON

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  DIREITOS RESERVADOS



O ambiente escuro aguarda que algo o irrompa. Uma luz, 

uma melodia, uma pessoa. Talvez tudo de uma só vez. Uma 

pessoa que possa ser melodia e luz, ao mesmo tempo. E que 

nos conquiste ao primeiro dedilhar de cordas. No palco, a 

harpa reluz como se chamasse por Eduardo Raon, aquele 

que é capaz de iluminar o ambiente escuro. Português de 

alma e coração, mas apaixonado por Liubliana, a capital 

da Eslovénia que o inspira graças à «atitude de constante 

questionamento e maravilhamento em relação ao mun-

do», Eduardo Raon é música desde que se lembra. Fasci-

nado pelos instrumentos musicais, que tinham «uma qua-

lidade mágica» para o seu olhar de criança, começou por 

entusiasmar-se com o som da 

guitarra e com as breves aulas 

de piano. Mas foi a harpa que se 

tornou um prolongamento do 

seu íntimo. «Elegi a harpa por 

três razões: existe repertório de 

qualquer época, é um instru-

mento muito físico e já sabia as características da minha 

futura professora na Escola de Música do Conservatório 

Nacional de Lisboa, a harpista e compositora Clotilde Rosa, 

de quem retiro a minha maior influência», afirma Eduardo.

Inspirando-se nos comportamentos humanos, racio-

nais ou não, o harpista assume que a imagem estereoti-

pada feminina, de delicadeza, o motiva a mostrar que o 

instrumento pode ser muito mais que isso. «Não cinjo o 

papel da harpa ao de um instrumento simplesmente agra-

dável. Claro que o é, mas pode ser tanto mais. Saber que 

ao instrumento está associada uma imagem de harmo-

The dark setting waits for something to burst forth. A 

light, a melody, a person. Maybe all of it in one go. A per-

son that can be melody and light, at the same time. And 

who wins us over with the first pluck on the strings. On the 

stage, the harp glistens, as if calling out to Eduardo Raon, 

this person who is able to brighten up the darkness. Por-

tuguese with all his heart and soul, but passionate about 

Ljubljana, the Slovenian capital that inspires him, thanks to 

the «attitude of constant questioning and wondering with 

regard to the world», Eduardo Raon has been into music 

ever since he can remember. Fascinated by musical instru-

ments, which had «a magical quality» on his ear as a child, 

he began by getting excited 

about the sound of the guitar 

and with short-lived piano les-

sons. But it was the harp that 

became an extension of his 

inner self. «I chose the harp for 

three reasons: there is a reper-

toire for any season, it is a very physical instrument and I 

already knew the characteristics of my future teacher at 

the School of Music of the National Conservatory of Lisbon, 

the harpist and composer Clotilde Rosa, from whom I take 

my greatest influence», explains Eduardo.

Taking his inspiration in human behaviour, rational or 

otherwise, the harpist believes that the stereotype femi-

nine image, of delicateness, is what motivates him to show 

that the instrument can be much more than this. «I do 

not limit the role of the harp to that of a simply pleasant 

instrument. Of course, it is, but it can be so much more. 

Eduardo Raon é reconhecido pela 
sua versatilidade em palco. \\ 
Eduardo Raon is known for his 

versatility on stage.  

nia motiva-me a mostrar também o lado mais selvagem, 

convulsivo, gritante até, que a harpa consegue ter», refere. 

Com uma capacidade de improvisação que carimba a sua 

atitude e versatilidade em palco, capacidade essa prove-

niente da abertura àquilo que outros músicos propõem e à 

auto-exigência que não lhe permite utilizar simplesmente 

os recursos que lhe são familiares ou confortáveis, Eduardo 

vai marcando as suas performances por quebrar as bar-

reiras do clássico, conjugando a harmonia da harpa com 

mensagens em vídeo e introduzindo outros estilos mu-

sicais nas actuações. «Não sei traçar a fronteira entre os 

vários géneros. Não tenho passaporte musical e vou atra-

vessando as fronteiras, consciente de que cada território 

tem regras e características distintas», assume. Habituado 

a um «saltitar musical e temático», o harpista português 

lançou o seu primeiro álbum, o The Drive for Impulsive  

Actions, em 2013 – uma «constatação, um comentário, 

uma ironia e uma celebração da nossa impulsividade e 

de todas as acções que menos conscientemente pratica-

mos», nas palavras de Eduardo –, mas vai mantendo vários 

projectos em paralelo enquanto prepara o próximo disco a 

solo. Seja em palco com o projecto Powertrio, acompanha-

do por Joana Sá e Luís Martins, seja a compor para trilhas 

sonoras cinematográficas ou musicais, a harpa de Eduardo 

não vai tendo descanso. 

Knowing that the instrument is associated with an image 

of harmony motivates me to show the wilder side, more 

convulsive, starker even, which the harp can have», he 

tells us. With a capacity for improvisation marking his at-

titude and versatility on stage, an ability that stems from 

his openness to what other musicians propose to him 

and from his self-demanding nature, which doesn’t allow 

him to simply use resources that are familiar or comfort-

able, Eduardo colours his performances by breaking the 

boundaries of classical music, combining the harmony of 

the harp with video messages and introducing other mu-

sic styles in his shows. «I couldn’t draw you the border be-

tween the various genres. I don’t own a musical passport 

and I cross borders, aware that each territory has its own 

rules and characteristics», he explains. Used to «musical 

and themed hopping», the Portuguese harpist released 

his first album The Drive for Impulsive Actions in 2013 – an 

«observation, a commentary, an irony and a celebration of 

our impulsiveness and of all the actions we practice less 

consciously», in Eduardo’s words -, but keeps up various 

projects at the same time, while he prepares for his next 

solo record. Whether on stage, with the Powertrio project, 

alongside Joana Sá and Luís Martins, or composing for film 

soundtracks or musicals, Eduardo’s harp is never at rest.  
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At this time of year Father Christmas takes a well-de-

served break, given the rushing around he’s done in the 

final days of 2015. The reindeers, elves and pixies come 

to a standstill and the lights become less ‘psychedelic’ in  

Rovaniemi, the most important city in Lapland, just south 

of the Arctic Circle, in Finland.

We’ve come to Finland, of course, and the temperatures 

of minus 30 degrees in this northern part of the country 

haven’t deterred us. On the contrary, there is a powerful 

urge to see everything and experience every activity that 

Lapland has to offer, from reindeer or husky safaris, or the 

Por esta altura já o Pai Natal goza o seu merecido des-

canso, dada a correria dos últimos dias de 2015. Já as renas, 

duendes e elfos se aquietam, e as luzes se tornam menos 

‘psicadélicas’ em Rovaniemi, a cidade mais importante da 

Lapónia, no Círculo Polar Árctico, na Finlândia. 

Viemos, pois, à Finlândia e não foram as temperaturas 

de 30 graus negativos na zona norte do país que nos demo-

veram. Pelo contrário, há uma vontade ávida de ver tudo e 

experimentar todas as actividades que a Lapónia tem para 

oferecer, desde os safaris com renas ou huskies, passando 

pelas mais variadíssimas modalidades de ski, passeios em 

motas de neve, até às sessões nas reconhecidas saunas 

finlandesas, a que se lhes segue um banho nas águas gé-

lidas dos lagos.

Parece um contra-senso, mas a noite e a neve criam 

uma sensação de aconchego, como se se tratasse de um 

invólucro azul-escuro e branco, apenas pespontado pelo 

verde pouco nítido dos abetos e pinheiros. E se a este cená-

rio se juntar a aurora boreal, o céu parece explodir, rasgado 

por incandescentes tons de verde, vermelho e azul.

Rovaniemi é razão bastante 

para uma viagem ao norte do 

país, mas há muitas mais, en-

tre elas Levi, uma famosa es-

tância de ski, situada a 180 km 

a norte da linha do Círculo Po-

lar Árctico, onde a natureza se 

encontra no seu estado bruto, 

possuindo, no entanto, todas 

as comodidades para umas 

férias inesquecíveis. E há sem-

pre a possibilidade de ‘tropeçar’ num lapão, cuja simpatia e 

afabilidade são reforçadas pelos seus trajes coloridos, fei-

tos à base de pele de rena.

Mas o Inverno da Finlândia tem muitos outros predica-

dos. Para além dos parques naturais e bosques, dos cerca 

most varied forms of skiing, to snowmobile trips, or ses-

sions in Finland’s famous saunas, followed by a dip in the 

frozen waters of a lake.

It might not make much sense, but the night and the 

snow create a sensation of cosiness, as if wrapped in a 

dark blue and white quilt, broken only by barely visible 

green stitches of fir and pine trees. And when this setting 

is joined by the aurora borealis, the sky seems to explode, 

cut through with glowing shades of green, red and blue.

Rovaniemi is reason enough 

for a trip to the north of the 

country, but there are many 

others, among them Levi, the 

famous ski resort, located 180 

km north of the Arctic Circle, 

in which nature can be found 

at its rawest, but in which you 

can find all you could need for 

an unforgettable holiday. And 

there is always the chance you 

might stumble across a Lappish local, the friendliness of 

whom is reinforced by their colourful outfits, made out of 

reindeer skin. 

But winter in Finland has many other attributes. In addi-

tion to nature parks and forests, the nigh-on 188,000 lakes 

Azul noite e branco neve são as 
cores do Inverno finlandês, às 

vezes incandescido pela aurora 
boreal. \\ Night blue and snow 

white are the colours of the 
Finnish winter, at times glowing 

with the aurora borealis.
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de 188.000 lagos – conferindo-lhe o epíteto de «país dos 

mil lagos» –, as cidades são deslumbrantes, organizadas 

e limpas. São exemplo disso a medieval Turku, ou Rau-

ma, com o seu belíssimo centro histórico. Não é excepção  

Porvoo, uma cidade bilingue (fala-se finlandês e sueco) 

com traços medievais, a cerca de 50 km da capital. Ainda 

que seja a segunda cidade mais antiga do país, Porvoo é de 

pequenas dimensões e tem sempre um ar festivo, conce-

dido pelas casas em madeira pintadas de vermelho, que 

se organizam rio acima. Em cada uma das ruas estreitas, 

ou em cada lugar das imediações da cidade, há sempre a 

vontade de demoradas contemplações e motivos de so-

– hence the label «land of a thousand lakes» -, the cities 

are stunning, organised and clean. Examples of this in-

clude medieval Turku, or Rauma, with its beautiful historic 

centre. Porvoo is no exception, a bilingual city (Finnish 

and Swedish are spoken) with medieval outlines, some 50 

kilometres from the capital. Even though it is the country’s 

second oldest city, Porvoo is small in size and always has a 

festive feel to it, ensured by the red-painted timber houses 

organised along the river. In each of the narrow streets, or 

in every spot around the city, there is always the desire for 

lengthy contemplation and more than enough reasons to 

ensure moments remain forever recorded in a camera.

bra para que os momentos fiquem para sempre registados 

numa máquina fotográfica.

Helsínquia é a capital da Finlândia, a cidade que, dizem, 

nasceu do mar. Nas ruas da urbe – plana, sem arranha-céus 

e debruada pelo Mar Báltico –, convergem influências de 

Ocidente e Oriente. Os contrastes são claros não só na ar-

quitectura, mas também na cultura, eventos levados a cabo, 

gastronomia e tradições, que conferem um estilo de vida 

cosmopolita e moderno. No Inverno ganha uma conside-

rável extensão, uma vez que, pela força do gelo, é possível 

visitar a pé as cerca de 200 ilhas do Báltico que se dispersam 

em frente à baía da cidade. De visita obrigatória é o grupo 

de ilhas que acolhe a Fortaleza de Suomenlinna, classifi-

cada como Património da Humanidade, ou a península de  

Helsinki is the capital of Finland, the city, which, they say, 

was born of the sea. In the streets of the city – flat, without 

skyscrapers and looking out on the Baltic Sea – western 

and eastern influences converge. The contrasts are clear 

to see, not only in the architecture, but also in the culture, 

events held, gastronomy and traditions, which give it a 

cosmopolitan and modern lifestyle. In the winter it grows 

considerably in size, given that, thanks to the ice, you can 

visit on foot the almost 200 islands in the Baltic, spread-

ing out in front in the city’s bay. Must-visits include the is-

land group on which the Fortress of Suomenlinna is found, 

classified as a World Heritage Site, or the Katajanokka 

peninsula, which is home to the Uspenski Cathedral, the 

largest Orthodox church in Scandinavia, with clear signs 
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Katajanokka, que alberga a Catedral Uspenski, o maior 

templo ortodoxo escandinavo, com traços nítidos da ar-

quitectura soviética. Aliás, para além do minimalismo nór-

dico da arquitectura e das diversas camadas de estilos de 

diferentes períodos históricos que se vão desvendando, é 

o ar marcadamente russo que se mostra em muitas cons-

truções, como na Praça do Senado (Senaatintori), em pleno 

centro de Helsínquia, com a Universidade e a Catedral Lu-

terana (Tuomiokirkko). 

Os 80 museus, sete orquestras, inúmeras galerias de 

arte, a ópera, o teatro e o ballet 

nacionais trazem uma dinâmi-

ca invejável a esta cidade, ao 

mesmo tempo que, sobretudo 

nos bairros de Kamppi, Puna-

vouri e Kallio, se sente uma 

atmosfera jovem e entusiasta. 

Antes de partir, visite o mercado, com bancas de peixes, 

frutas, comidas típicas e souvenirs finlandeses, e não deixe 

de usufruir de uma das centenas de revigorantes saunas 

espalhadas pela cidade.

É o «país dos mil lagos», mas bem poderia ser conheci-

do como o país das mil saunas, ou das mil renas, ou até das 

mil tecnologias. De Inverno, vivem-se as mil e uma noites, 

iluminadas ocasionalmente pela aurora boreal; de Verão, 

os mil e um dias, contemplados pelo sol da meia-noite.

of Russian architecture. Indeed, in addition to the Nordic 

minimalism of the architecture and of the various layers 

of styles from different historical periods that are revealed, 

it is the markedly Russian feel that can be seen in many 

buildings, such as the Senate Square (Senaatintori), right 

in the heart of Helsinki, with the University of Helsinki and 

the Lutheran Cathedral (Tuomiokirkko).

The 80 museums, seven orchestras, countless art galler-

ies, the national opera, theatre and ballet, bring an enviable 

buzz to this city, while at the same time, particularly in the 

neighbourhoods of Kamppi, 

Punavouri and Kallio, there is 

a youthful atmosphere, a zest 

for life. 

Before leaving, visit the 

market, with its stalls of fish, 

fruit, traditional food and Finn-

ish souvenirs, and don’t forget to have a go in one of the 

hundreds of invigorating saunas dotted all over the city.

It is the «land of a thousand lakes«, but it could just as 

easily be known as the land of a thousand saunas, or of a 

thousand reindeers, or even of a thousand technologies. In 

the winter it is a thousand and one nights, occasionally lit 

by the Northern Lights; in the summer, a thousand and one 

days, watched over by the midnight sun. 

Em Helsínquia convergem 
influências do Ocidente e Oriente. 

\\ Western and eastern influences 
converge in Helsinki. 
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 FAIRMONT 
CHATEAU LAKE 

LOUISE
Um abrigo no lago esmeralda
A retreat on the emerald lake
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INSPIRING PLACES



Rodeado pelos picos montanhosos da província cana-

diana de Alberta, pela imponência do majestoso glaciar 

Victoria, e pelo esmeralda brilhante do Lake Louise, o 

centenário Fairmont Chateau Lake Louise abriga-se sob 

a alçada do Parque Nacional de Banff, considerado Patri-

mónio Mundial da UNESCO. Sendo um dos destinos mais 

luxuosos para os aventureiros em qualquer altura do ano, 

este resort na montanha 

oferece variadas actividades 

recreativas ao ar livre. Mas 

é o manto branco da neve 

que conquista os visitantes, 

atraídos por uma paisagem 

única e por uma oferta hote-

leira que preserva a herança 

dos antepassados. Com uma 

decoração elegante, de estilo 

contemporâneo e acomoda-

ções modernas, o Fairmont 

Chateau Lake Louise é reconhecido pelos seus serviços de 

qualidade e por proporcionar, mais do que uma estadia re-

laxante, momentos inesquecíveis em família. Talvez o ski 

alpino seja a aventura mais apreciada, num cenário des-

lumbrante e numa estância com mais de 16 km2 que põe 

à prova até os mais profissionais atletas. Por entre clareiras 

e ravinas, a neve convida a passeios a alta velocidade mas, 

para aqueles que privilegiam o passo lento que garante 

Surrounded by the mountainous peaks of the Cana-

dian province of Alberta, by the overwhelming majesty of  

Victoria Glacier, and by glistening emerald-green of Lake 

Louise, the century-old Fairmont Chateau Lake Louise 

stands within the confines of Banff National Park, con-

sidered a UNESCO World Heritage Site. As one of the most 

luxurious destinations for adventure-seekers, no matter 

what time of year, this re-

sort in the mountains offers 

a range of outdoor pursuits. 

But it is the white blanket 

of snow that gets visitors 

truly excited, attracted by 

a unique landscape and by 

hotel facilities preserving the 

legacy of its predecessors. 

With elegant décor, contem-

porary in style, and modern 

accommodation, the Fair-

mont Chateau Lake Louise is renowned for its quality ser-

vices and for providing, beyond a relaxing stay, unforget-

table moments spent with your family. Downhill skiing is 

probably the most appreciated adventure, in a stunning 

setting and in a resort covering more than 16 square kilo-

metres, which even puts professional athletes to the test. 

In among clearings and ravines, the snow lures visitors 

out to enjoy high-speed exploits or, for those who favour 

As actividades de Inverno como o 
ski ou o snowboard são algumas das 
atracções do Fairmont Chateau Lake 

Louise.  \\ Winter sports, such as 
skiing and snowboarding, are some 
of the attractions of the Fairmount 

Chateau Lake Louise .
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guardar todos os detalhes na memória, os passeios de tre-

nó ou de cavalo, as caminhadas, a pesca ou a patinagem 

no gelo são opções viáveis. 

Depois das aventuras, o momento do merecido descan-

so pode ser garantido dentro das instalações do Fairmont 

Chateau Lake Louise, começando pelo tradicional chá 

da tarde para aquecer o corpo e tranquilizar a mente ou 

desfrutando dos cocktails servidos no Lakeview Lounge, 

envolto numa beleza arquitectónica e natural de cortar a 

respiração. Para refeições mais consistentes, uma visita ao 

restaurante Fairview é o conselho ideal para quem deseja 

saborear a cozinha contemporânea canadiana. Com ingre-

dientes orgânicos provenientes das quintas locais e com o 

toque hábil de uma equipa talentosa, o espaço torna-se 

num ambiente perfeito graças à decoração elegante e às 

vistas encantadoras sobre as montanhas. Se a culinária 

canadiana não bastar, o problema será escolher por entre 

as especialidades da tradicional cozinha europeia que con-

vida a ser degustada no restaurante The Walliser Stube. 

a slower pace, in which they can be sure to lock every de-

tail into their memory, sleigh rides or horse rides, trekking, 

fishing and ice skating represent viable options.

After outdoor pursuits, the moment of well earned rest 

can be enjoyed within the facilities of the Fairmont Cha-

teau Lake Louise, beginning with a traditional afternoon 

tea to warm the body and calm the mind, or how about a 

cocktail, served in the Lakeview Lounge, surrounded by 

breathtaking architectural and natural beauty? For some-

thing more substantial, a visit to the Fairview restaurant is 

the ideal suggestion for anyone wanting to sample con-

temporary Canadian cuisine. With organic ingredients 

sourced from local farms and with the skilful touch of a 

talented team, the eatery becomes the perfect setting, 

thanks to the stylish décor and the stunning views over 

the mountains. If Canadian cooking isn’t enough, you’ll 

be hard put to choose from the traditional European spe-

cialities that tempt in The Walliser Stube restaurant. With 

wines served as a sublime accompaniment, classic Swiss, 

Com os vinhos servidos como acompanhamento sublime, 

os pratos suíços, alemães e alpinos clássicos influenciados 

por estilos regionais são aqui as estrelas do cardápio. De 

experimentação obrigatória são o fondue e as cervejas suí-

ças. Ao leque de variedade a nível de restauração junta-se 

ainda o Lago Italian Kitchen, um restaurante com buffet de 

inspiração italiana. 

Quando a noite alcança o céu estrelado de Alberta, a 

paisagem idílica não descansa, mas o corpo pode final-

mente adormecer num dos 550 quartos de luxo que o 

Fairmont Chateau Lake Louise tem à disposição. Recen-

temente renovadas, as suítes são constituídas por casas 

de banho exclusivas e salas de estar separadas, ofere-

cendo uma combinação entre elementos decorativos 

contemporâneos e clássicos. 

No dia seguinte, a ronda de aventuras pode recomeçar, 

seja a rasgar a neve com os skis ou a aproveitar a paisagem 

fria num belo passeio a dois. Porque por muito desgastante 

que o dia possa ser, há sempre uma solução revigorante a 

German and Alpine dishes, influenced by regional styles, 

are the highlight of the menu here. The fondue and Suiss 

beers cannot be missed. The varied choice of dining pos-

sibilities is also joined by the Lago Italian Kitchen, a restau-

rant boasting an Italian inspired buffet.

When the night reveals the starry skies of Alberta, the 

idyllic landscape doesn’t rest, but your body can, in one of 

the 550 luxury rooms that the Fairmount Chateau Lake 

Louise places at your disposal. Recently refurbished, the 

suites feature exclusive bathrooms and separate living 

rooms, offering a combination of contemporary and clas-

sic decorative items.

The following day, your exploits can begin again, out on 

the slopes or making the most of the icy landscape for a 

beautiful walk for two. Because, not matter how draining 

the day may be, there is always a reinvigorating solution 

waiting for you. With a vast range of specialist services, 

in eight treatment rooms, the spa of the Fairmount Cha-

teau Lake Louise offers relaxing foot massages, or body 
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aguardar. Com uma vasta gama de serviços especializados 

em oito salas de tratamento, o spa do Fairmont Chateau 

Lake Louise oferece massagens relaxantes nos pés ou es-

foliações corporais e faciais. Os rituais de aromaterapia, para 

restaurar o equilíbrio e enriquecer os sentidos, ou ainda os 

banhos minerais fazem também parte da lista de tratamen-

tos, aos quais se juntam as terapias de vapor ou jacuzzi. 

Com a tradição herdada pelo passado bem presente 

em todos os recantos do hotel, o Fairmont Chateau Lake 

Louise pode ser descrito como um palácio de um conto de 

fadas. Num cenário mágico, repleto de paisagens memo-

ráveis que exigem que seja proibido fechar os olhos, este 

abrigo faz-nos conhecer as facetas mais bonitas da pro-

víncia de Alberta, distinguindo-se como um dos mais pre-

ciosos tesouros do Canadá. 

and facial scrubs. The aromatherapy rituals, to restore bal-

ance and enrich the senses, or the mineral baths, are other 

highlights on the list of treatments, which are joined by 

steam or Jacuzzi therapies.

With the tradition inherited from the past clear to see in 

all parts of the hotel, the Fairmount Chateau Lake Louise 

can be described as a fairytale palace. In a magical set-

ting, rich in memorable landscapes, where you should be 

forbidden to close your eyes, this retreat reveals to us the 

most beautiful facets of the province of Alberta, standing 

out as one of Canada’s most precious treasures.
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NORDIK SPA-
NATURE

Uma viagem às profundezas do espírito
A journey to your inner self

HEALTH    WELLNESS
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Como quem dá as boas-vindas ao Gatineau Park, o  

Nordik Spa-Nature é um dos segredos da vila de Chelsea, 

no Quebec, à espera de ser descoberto. Destacado como 

o maior spa da América do Norte, este espaço exclusivo e 

com o típico espírito acolhedor canadiano convida ao rela-

xamento profundo, seja nas áreas exteriores para banhos, 

seja nas saunas de inspiração nórdica ou tradição mediter-

rânica. Equipado com restaurante e lounge, o Nordik Spa-

-Nature garante tratamentos sob atmosferas tranquilas, 

capazes de revigorar o corpo e a mente. Destaque para o 

Källa, um tratamento que tem lugar numa grande piscina 

Welcoming you to Gatineau Park, Nordik Spa-Nature is 

one of the secrets of the town of Chelsea, in Quebec, just 

waiting to be discovered. Standing out as North America’s 

largest spa, this exclusive space provides a typical Cana-

dian welcome, inviting you to enjoy a moment of deep 

relaxation, whether in its outdoor bathing areas, or in its 

saunas of Nordic or traditional Mediterranean inspiration. 

Featuring a restaurant and lounge, Nordik Spa-Nature 

provides treatments in tranquil settings, able to invigorate 

body and mind. A highlight of these is Källa, a treatment 

that takes place in a large saltwater pool, in the basement, 

de água salgada, no subsolo, que permite aos banhistas uma 

experiência flutuante, como se passeassem pelas águas do 

Mar Morto. Purificando o corpo e melhorando, por exemplo, 

a circulação sanguínea, este tratamento é uma das expe-

riências inesquecíveis que o Nordik Spa-Nature pode pro-

porcionar. As terapias de calor, em rituais de descoberta de 

aromas e sensações, e as massagens suecas ou california-

nas, aproveitando os atributos das pedras quentes ou frias, 

convidam os visitantes a fechar os olhos e a deixar que o 

perfume dos óleos essenciais e a suavidade da música os 

envolva, numa viagem às profundezas do espírito e às vir-

tudes do corpo. 

ensuring bathers a floating experience, as if they were 

relaxing in the Dead Sea. Purifying the body and improv-

ing, for example, blood circulation, this treatment is one 

of the unforgettable experiences Nordik Spa-Nature can 

provide. The heat therapies, in rituals discovering aromas 

and sensations, and the Swedish or Californian massages, 

using the properties of hot or cold stones, compel visitors 

to close their eyes and allow the perfume of essential oils 

and the gentle music to envelop them, on a journey to their 

inner self and to benefits for the body. 



JOÃO PEDRO 
MADUREIRA

BEST DOCTORS

TEXTO TEXTJOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ANDRÉ SANTOS

«É importante ter especialistas 
conhecedores a colaborar com médicos 

locais» \\ «It is vital to have expert 
specialists working alongside local doctors»

HEALTH  WELLNESS

Na hora de enfrentar uma doença, quão tranquilizante seria 

ouvir a opinião de um médico especialista de referência a 

nível mundial? Desde 2008 que isso é possível em Portugal 

e de uma forma completamente gratuita, desde que o pa-

ciente esteja coberto por um dos vários seguros de saúde 

parceiros da Best Doctors. Através desta empresa, qualquer 

paciente pode ter acesso a um dos maiores especialistas 

na sua doença, disponível para fazer a revisão do caso no 

que diz respeito ao diagnóstico e aos planos de tratamen-

tos. Uma multinacional americana, criada há cerca de 25 

anos por médicos de Harvard, a Best Doctors conta com 

cerca de 50 mil médicos especialistas em cerca de 450 su-

bespecialidades médicas e é João Pedro Madureira, Country 

Manager da empresa em Portugal, quem fala à Villas&Golfe 

sobre o modus operandi da Best Doctors, bem como sobre a 

importância da segunda opinião médica. 

When you have to deal with an illness, how reassuring 

would it be to hear the opinion of a medical specialist of 

world renown? Since 2008 this has been possible in Por-

tugal and with no additional costs, seeing as the patient 

is covered by the various partner health insurers of Best 

Doctors. Through this company, any patient can enjoy ac-

cess to one of the best practitioners specialising in your 

illness, available to review your case with respect to di-

agnosis and treatment plans. A US multinational com-

pany, founded some 25 years ago by Harvard medics, Best 

Doctors has some 50,000 specialists on its database in 

around 450 medical specialties and subspecialties, and 

João Pedro Madureira, Country Manager for the company 

in Portugal, takes time to talk to Villas&Golfe about how 

Best Doctors works, and also about the importance of a 

second medical opinion.



Em que moldes actua a Best Doctors?

Em Portugal damos acesso a estes serviços através de 

seguradoras. Trabalhamos com algumas das principais se-

guradoras presentes no mercado português e de uma forma 

absolutamente única e universal. Com isto quero dizer que o 

cliente tem acesso ao conhecimento na sua língua e tudo é 

feito sem custos adicionais e de uma forma extraordinaria-

mente rápida. Além disso, o nosso trabalho passa também, 

por um lado, por apoiar o paciente em tudo o que é recolha 

da sua informação médica e, por outro, temos ainda uma 

equipa médica que acompanha o paciente, garantindo o 

acesso ao melhor conhecimento médico. Assim, queremos 

garantir que o paciente se sinta acompanhado do ponto de 

vista emocional durante todo o processo.

Fora da Best Doctors dificilmente um paciente comum 

teria acesso a um médico de referência?

Não diria isso, mas, acima de tudo, a Best Doctors oferece 

o serviço de uma forma universal. Alguém que necessite, 

independentemente do ponto geográfico em que se en-

contre, pode ter acesso a um dos melhores especialistas 

mundiais para o seu caso 

específico. O paciente não 

precisa de se deslocar ao 

país onde o médico opera, 

não precisa de se preocupar 

com questões linguísticas, 

não precisa de se preocupar 

com reservas de consultas, 

nem com a recolha dos seus 

dados médicos. Tudo isto 

fica a nosso cargo, para que 

a pessoa se preocupe exclusivamente em melhorar. Liga-

mos pacientes em qualquer ponto do mundo a médicos de 

qualquer ponto do mundo. 

Como é prestado o apoio?

Começamos por fazer uma primeira recolha do historial 

médico juntamente com o paciente, por telefone. Numa 

segunda fase, em nome do paciente, fazemos a recolha 

de toda a informação médica, como exames e relatórios. 

Tendo estes dois elementos, incluindo o relatório do médi-

co assistente, temos um médico que faz o sumário clínico 

de toda esta recolha e toda a história clínica. De seguida, 

é identificado um especialista ou uma equipa de especia-

listas que melhor pode responder a este caso específico. E 

estamos a falar de especialistas que podem trabalhar no 

hospital John Hopkins ou na Cleveland Clinic que, num 

prazo bastante curto, nos responde ao que, na sua opinião, 

poderá ser o diagnóstico, quais as opções de tratamento 

mais ajustadas ao caso e, não menos importante, responde 

a todas as perguntas que a pessoa tenha feito. 

How does Best Doctors operate?

In Portugal we provide access to these services through 

medical insurance companies. We work with some of the 

main insurers operating in the Portuguese market and in 

a unique and universal manner. By this I mean to say that 

the customer has access to expertise in his or her own 

language and all this is done without any additional costs 

and extraordinarily quickly. In addition to this, our work 

also includes, on the one hand, supporting the patient in all 

matters concerning compiling his or her medical informa-

tion and, on the other, we also have a medical team that 

follows the patient, ensuring access to the best in medical 

knowledge. Thus, we want to guarantee that the patient 

feels cared for from an emotional point of view throughout 

the entire process.

Outside Best Doctors, would an average patient find it 

hard to have access to a leading doctor?

I wouldn’t say that but, above all else, Best Doctors of-

fers the service universally. Anyone in need, no matter 

where they are located geographically, can have access to 

one of the best specialists in 

the world for his or her spe-

cific case. The patient doesn’t 

need to travel to the country 

in which the doctor works; he 

or she doesn’t need to worry 

about language issues, or 

about making appointments 

for consultations, or even 

about compiling medical re-

cords. We attend to all of this, 

so that the person can focus solely on getting better. We 

connect patients in any part of the world to doctors in any 

part of the world.

How is support given?

We begin by initially collecting the patient’s medical 

history, over the phone. In a second phase, in the patient’s 

name, we collect all the medical information, such as ex-

aminations and reports. Using these two elements, includ-

ing the report from the treating physician, we have a doctor, 

who compiles a clinical summary of all the collected infor-

mation and the entire clinical history. Then, a specialist or 

a team of specialists, is identified, who can best respond to 

this specific case. And we are talking here about special-

ists that might work at The John Hopkins Hospital or at the 

Cleveland Clinic, who, in a very short period of time, reply 

to us with, what in their opinion, might be the diagnosis, 

what are the treatment options most suited to the case 

and, no less important, gives an answer to all the questions 

the person has asked.

Como é transmitida essa informação ao paciente?

Este relatório é dado à pessoa na sua língua e na língua 

original do médico e o que fazemos é insistir para que esse 

mesmo relatório seja partilhado com o médico assistente. 

Assim, em função do contexto e do conhecimento, pacien-

te e médico assistente podem, em conjunto, tomar a me-

lhor decisão. Não há necessidade de se deslocar, o médico 

assistente tem acesso à melhor informação e ao conheci-

mento técnico específico para determinado tipo de caso, 

sem necessitar de passar horas a pesquisar nas diversas 

revistas e sites médicos. Ao fim do dia, essa informação 

permite que a decisão tomada seja melhor e que a recu-

peração seja mais rápida, mais sustentável e mais durável.

Que critérios usam na selecção de médicos de referência?

Perguntamos aos médicos quem, de entre eles, é co-

mummente considerado como o grande especialista den-

tro de uma área específica. Assim, os melhores médicos 

são identificados pelos próprios médicos, pelos pares. A 

informação recolhida é depois validada por alguns outros 

critérios: número artigos médicos escritos, notoriedade do 

hospital em que trabalha e, claro, experiência acumulada. 

No conjunto destes resultados, identificamos o conjunto de 

médicos que pode fazer parte da equipa Best Doctors. 

How is this information passed on to the patient?

This report is given to the person in their language and in 

the original language of the doctor and what we do is insist 

on this same report being shared with the treating physi-

cian. Thus, depending on the context and on expertise, pa-

tient and treating physician can, together, make the best 

decision. There is no need to travel; the treating physician 

has access to the best information and to technical exper-

tise for the given case type, without needing to spending 

hours researching in various journals and medical web-

sites. At the end of the day, this information enables the 

best decision to be taken and for the recovery to be as 

short as possible, more sustained and lasting. 

What criteria are used in selecting the best doctors?

We ask doctors who, among them, is generally con-

sidered to be the leading specialist within a specific area. 

Thus, the best doctors are identified by doctors themselves, 

by their peers. The information collected is then validated 

through some other criteria: the number of medical arti-

cles written, the reputation of the hospital in which they 

work and, of course, the experience they have. On the ba-

sis of all these results, we identify the group of doctors that 

can become part of Best Doctors.

«Ligamos pacientes em qualquer 
ponto do mundo a médicos de 

qualquer ponto do mundo» \\ «We 
connect patients in any part of the 

world to doctors in any part of  
the world»
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«É plenamente reconhecido pela 
Ordem dos Médicos que a segunda 

opinião médica é um direito do 
paciente» \\ «It is fully recognised 

by the Portuguese Medical 
Association that the second medical 

opinion is a patient’s right»  

Os médicos assistentes aceitam a procura de uma se-

gunda opinião?

É plenamente reconhecido pela Ordem dos Médicos que 

a segunda opinião médica é um direito do paciente. Os 

próprios médicos afirmam que eles próprios têm necessi-

dade de falar com os colegas. Aqueles que têm contactos 

de referência internacionais, frequentemente aproveitam 

para debater casos clínicos com eles. Isto é algo bastante 

comum. Semanalmente, nos hospitais, os médicos têm 

reuniões para discutir casos clínicos e isto é também uma 

forma de pedir uma segunda opinião médica. 

Há registo de muitos diagnósticos errados?

Os números oficiais apontam entre 10 a 15% de mudan-

ças de relatório, que podem ser mudanças significativas ou 

afinamentos no diagnóstico, e cerca de 30% de alterações 

nos tratamentos ou opções de tratamento. A necessidade 

de reforçar o diagnóstico é algo reconhecido pelas princi-

pais entidades mundiais, mas mais do que isso é impor-

tante ter especialistas conhecedores a colaborar com os 

médicos locais, de forma a que as decisões sobre diagnós-

tico e tratamento sejam feitas em função do caso e até da 

preferência da pessoa. 

Do the treating physicians accept patients looking for a 

second opinion?

It is fully recognised by the Portuguese Medical Asso-

ciation that the second medical opinion is a patient’s right. 

Doctors themselves say that they have to talk to their col-

leagues. Doctors that have good international contacts 

often use them to discuss clinical cases with them. This is 

something that is very common. Doctors in hospitals have 

weekly meetings to discuss clinical cases and this is a way 

of asking for a second medical opinion. 

Are people often misdiagnosed?

Official figures point to between 10 and 15% of report 

changes, which can be major changes or fine-tuning to 

the diagnosis, and around 30% of changes to treatments 

or treatment options. The need to enhance the diagnosis is 

something recognised by the leading world organisations, 

but more than this, it is vital to have expert specialists 

working alongside local doctors, so as decisions about di-

agnosis and treatment can be made according to the case 

and also the person’s preference.
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«Hoje temos um caril de caranguejo com quiabos e leite de 

coco, acompanhado de chima. Vou preparar ao vivo, passo 

a passo», começa por explicar o chef Graça. Moçambica-

no de gema, Carlos Graça não gosta do epíteto de ‘chef do 

momento’, mas admite que é aquele que mais notoriedade 

tem no país. A cumprir 30 anos de carreira, o moçambi-

cano assume-se como um chef de comida internacional, 

mas é a comida tradicional moçambicana que o torna um 

verdadeiro embaixador oficioso da cultura do país atra-

vés da gastronomia, numa campanha que já o levou pelo 

mundo. Na bagagem nunca falta o peixe seco, o amendoim 

moçambicano ou a folha de mandioca, produtos locais 

e indispensáveis na lista de ingredientes dos pratos que 

confecciona e divulga pelos cinco continentes.  

«Today we have crab curry with okra and coconut milk, 

accompanied by cassava ‘chima’. I going to prepare it live, 

step by step», chef Graça starts to explain. A full-blooded 

Mozambican, Carlos Graça doesn’t like the epithet ‘chef of 

the moment’, but admits that he is the most recognisable 

in the country. 30 years into his career, the Mozambican 

is a chef of international cuisine, but it is traditional Mo-

zambican food that makes him a true, officially appointed 

ambassador of the nation’s culture through gastronomy, in 

a campaign that has already taken him around the globe. 

His luggage always contains dried fish, Mozambican pea-

nuts and cassava leaves, local products he deems indis-

pensable to the list of ingredients of the dishes he prepares 

and promotes over five continents.

CARLOS GRAÇA
Moçambique não é só marisco

Mozambique is more than just shellfish



«Se vai a Itália e facilmente come uma pizza, não vejo 

razão para se vir a Moçambique e não se comer uma ma-

tapa em qualquer lugar», constata Carlos Graça. E, acres-

centamos nós, também não se volta de Portugal sem pro-

var bacalhau, ou não se passa por Deli sem experimentar o 

tradicional caril. Por essa mesma razão, o chef Graça sente 

que falta a Moçambique alguma identificação gastronó-

mica. Se é indubitável que o marisco domina o panorama 

gastronómico moçambicano, o chef está convicto de que 

o país tem muito mais para oferecer e que a matapa é um 

bom exemplo de uma iguaria que se devia tornar icónica 

no país, integrando a oferta dos melhores restaurantes. «A 

matapa é consumida de norte a sul de Moçambique e é um 

prato transversal ao país que devia ser o nosso cartão de 

visita», contextualiza.

Aterrar em Moçambique e querer conhecer o país é 

também querer conhecer um pouco da riqueza que o país 

tem a nível gastronómico. «Comem-se uns camarões gre-

lhados, que é um dos nossos cartões de visita, mas não se 

consegue comer uma matapa, um frango à zambeziano 

«If you go to Italy and can easily eat a pizza, I can’t see 

any reason why you can’t come to Mozambique and eat a 

‘matapa’ wherever you go», says Carlos Graça. And, we add, 

you can’t leave Portugal without trying dried codfish, just 

like you can’t visit Delhi, without sampling the street-food 

wonder of ‘chaat’. For this same reason, chef Graça feels that 

Mozambique lacks a culinary identity. It may be undeniable 

that shellfish prevails in the Mozambican recipe book, but 

the chef is convinced that the country has much more to 

offer and that ‘matapa’ is a fine example of a delicacy that 

should become a national icon, featuring on the menus 

of the finest restaurants. «‘Matapa’ is eaten from north to 

south in Mozambique and is a dish common to the entire 

country, which should be our calling card», he explains.

Landing in Mozambique and eager to get to know the 

country, implies wanting to sample some of the nation’s 

gastronomic delights. «People eat some grilled prawns, 

which is one of our calling cards, but they don’t get around 

to eating a ‘matapa’, a Zambezi-style chicken, or some 

typical greens», reveals Carlos Graça, who goes further 

ou as verduras típicas», explica Carlos Graça, que não se 

fica pela divulgação e quer, ele próprio, avançar com um 

projecto que engloba um restaurante que seja referência 

em comida tradicional moçambicana. De volta ao caril de 

caranguejo, o que se usa afinal no processo de confecção? 

«Vou usar quiabos frescos, caranguejo, leite de coco, ce-

bola, tomate, pó de caril, açafrão, sal, piripiri, tamarino, óleo 

e alho. Faz-se um pequeno refogado, põe-se tudo lá para 

dentro e o resto vem a seguir. No fundo, é também assim 

que se fazem os projectos», conclui o sempre bem-dis-

posto chef Carlos Graça.

than just promotion and wants to set up a project him-

self, featuring a restaurant that provides a benchmark for 

traditional Mozambican cooking. Back to the crab curry, 

what do you need to make it then? «I’m going to use some 

fresh okra, crab, coconut milk, onion, tomato, curry pow-

der, saffron, salt, chilli, tamarind, oil and garlic. You get the 

oil going, add the ingredients and the rest follows. Basi-

cally, that’s how you develop projects too», the cheerful  

chef concludes.    
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VINUM RESTAURANT 
& WINE BAR

Eternizar a paixão pelo vinho
An endless passion for wine
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Cumprimentando uma das mais singulares paisagens 

portuguesas, com o Rio Douro e a Ponte D. Luís a tornar o 

horizonte indescritível, o Vinum Restaurant & Wine Bar 

guarda uma história de amor cativante. Em 1882, um jovem 

desembarcava no Porto, vindo de Glasgow, e o encanto de 

Beatrice de Leitão de Carvalhosa Atkinson, proveniente 

de uma família dedicada à produção de Vinho do Porto, 

conquistou-o. Esse rapaz de 19 anos carregava o nome de 

Andrew James e um apelido que hoje é sinónimo de qua-

lidade vinícola: Symington. Durante gerações, a dedicação 

ao Douro e às vindimas mantiveram a paixão de Andrew 

James e Beatrice bem viva, numa constante busca pelo 

melhor Vinho do Porto. E é nesta busca que encontramos 

o Vinum Restaurant & Wine Bar, um espaço que conjuga a 

Greeting one of the most singular landscapes in Portu-

gal, with the River Douro and the Dom Luís I Bridge provid-

ing an indescribable backdrop, Vinum Restaurant & Wine 

Bar boasts a captivating love story. In 1882, a young man 

disembarked in Oporto, arriving from Glasgow, and the 

charms of Beatrice de Leitão de Carvalhosa Atkinson, from 

a family dedicated to the production of Port Wine, won him 

over. This boy of 19 years bore the name Andrew James, 

and a surname that today is synonymous with winemak-

ing quality: Symington. For generations, dedication to the 

Douro and to grape harvests, have kept the passion of  

Andrew James and Beatrice alive, in a constant quest 

for the best Port Wine. And it is in this quest that we find 

Vinum Restaurant & Wine Bar, a venue combining passion 

paixão pelos bons vinhos com boa comida, numa parceria 

entre a família Symington e a família basca Sagardi. 

Com uma decoração inspirada – como não poderia dei-

xar de ser – no vinho, a sala principal do Vinum encontra-

-se rodeada por 3200 pipas de carvalho onde envelhecem 

os Vinhos do Porto da Graham’s. Num edifício que remonta 

a 1890, o restaurante incorpora mesas em madeira, sobre 

as quais pairam candeeiros que atribuem uma atmosfera 

acolhedora e convidativa ao espaço. No prolongamento da 

sala principal, o Atrium destaca-se como um dos pontos 

perfeitos para desfrutar, a qualquer hora do dia, de uma das 

mais belas vistas da Europa. 

Trazendo para a mesa a cozinha tradicional do Douro, 

de Trás-os-Montes, do Minho e do Oceano Atlântico, e in-

tegrado nas caves históricas da Graham’s, o Vinum é um  

for fine wines with fine food, in a partnership between the 

Symington family and the Basque Sagardi family.

With décor inspired by wine – as if it could be any other 

way -, Vinum’s main dining room is surrounded by 3200 

oak casks, in which Graham’s Port Wines are ageing. In 

a building dating back to 1890, the restaurant features 

wooden tables, upon which candles flicker, adding a cosy 

and welcoming atmosphere to the space. In an extension 

to the main dining room, the Atrium stands out as one of 

the perfect settings to enjoy one of Europe’s finest views, 

no matter what time of day.

Serving up traditional cooking from the Douro, Trás-

os-Montes, the Minho and from the Atlantic Ocean, and 

located within the historic cellars of Graham’s, Vinum is 

a paradise for anyone who loves wine and gastronomic  
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paraíso para os amantes do vinho e das especialidades 

gastronómicas do norte de Portugal. Pelas mãos de Iñaki de 

Viñaspre, as carnes de boi velho vão-se juntando às cha-

muças de moura e maçã, às alheiras grelhadas e até aos 

peixes provenientes da lota de Matosinhos, numa mistura 

entre a cozinha cosmopolita e os produtos locais, confec-

cionados de forma simples. Mas a oferta alastra-se como 

as vinhas se espalham pelo 

Douro. Numa paragem na visi-

ta às adegas ou entre uma pro-

va de vinhos privada, o Vinum 

convida a saborear o rosbife e 

parmesano com vinaigrette de 

mostarda ou a pescada mari-

nheira com mexilhões, termi-

nando com uma tarte fina de 

maçã. Se este menu não satis-

fizer os apetites, talvez seja o 

bife de tártaro de atum com to-

mate confitado ou o lombo de bacalhau com caldo verde o 

alvo seguinte. Na sobremesa, os raviolis de pinha e manga 

com gelado de coco prometem ser o toque final ideal para 

a refeição. A acompanhar todos os menus estão os melho-

res vinhos portugueses.

specialities from the north of Portugal. Prepared by Iñaki de 

Viñaspre, ox meat is joined by crispy moura and apple sa-

mosas, grilled alheira sausages and also fish sourced from 

Matosinhos fish market, in a blend between cosmopolitan 

cooking and local products, prepared in a simple way. But 

the choice spreads like vineyards along the Douro Valley. 

Somewhere to pause during a visit to the Port cellars, or 

during a private wine tasting 

session, Vinum at Graham’s 

tempts you to sample some 

roast beef and parmesan on 

flat bread with mustard vin-

aigrette, or hake and mussels 

marinières, all rounded off with 

a thin apple tart. If this menu 

doesn’t whet your appetite, 

maybe the red tuna tartar with 

confit tomato, or the salted 

cod with caldo verde will. For 

dessert, the pine nut and mango ravioli with coconut ice 

cream, promises to be the ideal final touch for your meal. 

And, accompanying all the menus, the finest of Portu-

guese wines.

O Vinum Restaurant & Wine 
Bar resulta de uma parceria 

entre a família Symington e o 
grupo basco Sagardi. \\ Vinum 
Restaurant & Wine Bar results 

from a partnership between the 
Symington family and the Basque 

Sagardi group.

factors in a consumer choosing or rejecting an olive oil, is 

not decisive in the quality of olive oil. Secondly, olive oil is 

ideal for all kinds of cooking, but your choice of oil should 

be made according to the culinary use you need it for. An 

Extra Virgin Olive Oil is of the finest quality and better 

suited for seasoning when uncooked, thus allowing you 

to enjoy its aroma and taste characteristics. Depending 

on your personal tastes and the food that you are prepar-

ing, you can opt for a more intense or a milder Extra Virgin  

Olive Oil. Virgin Olive Oil is an excellent option for cooking 

or making marinades. Olive oil is also a good option for fry-

ing foods, because it can cope with high temperatures and 

is one of the most stable fats. For frying, opt for Olive Oil – 

containing refined olive oil and virgin olive oil, a perfectly 

suitable product. As such, the best advice is that you try 

out various kinds and brands until you find the olive oils 

you like most, always with its cooking use in mind.

OPINIÃO \\ OPINION

A palavra azeite deriva do árabe az-zait, que significa 

«sumo de azeitona», e o azeite é isso mesmo: um sumo 

de fruta, pleno de sabor e riqueza. Este ‘sumo’ é obtido no 

lagar, unicamente por processos mecânicos e físicos, e en-

cerra toda a riqueza que há na azeitona.

O azeite é constituído, 95 a 99%, por ácidos gordos, mas é 

muito mais que uma gordura. Existe uma pequena percen-

tagem (1 a 5%) de outros compostos responsáveis pela sua 

cor, cheiro e sabor, que tornam os azeites diferentes entre 

si, em função, sobretudo, das variedades e do grau de ma-

turação das azeitonas, do clima, etc. Os critérios de escolha 

são, em primeiro lugar, em função do gosto pessoal. As ca-

racterísticas organolépticas (cheiro e sabor) deverão ser o 

principal critério de escolha: mais ou menos frutado, mais 

amargo ou picante, mais doce e suave, enfim, vá pelos seus 

sentidos e descubra o que mais lhe agrada. A cor, apesar 

de ser um dos principais factores de aceitação ou de rejei-

ção por parte do consumidor, não é determinante para a 

qualidade do azeite. Em segundo lugar, o azeite é ideal para 

todas as formas de cozinhar, mas a sua escolha deve ser 

feita de acordo com a utilização culinária que lhe vai dar. 

Um Azeite Virgem Extra é de maior qualidade e o mais in-

dicado para temperar a cru, usufruindo assim das suas ca-

racterísticas de aroma e sabor. Dependendo do seu gosto 

pessoal e do alimento que estiver a temperar, poderá optar 

por um Azeite Virgem Extra de sabor mais intenso ou mais 

suave. O Azeite Virgem é uma excelente opção para cozi-

nhar ou fazer marinadas.

O azeite é também uma óptima opção para fritar alimentos, 

porque suporta elevadas temperaturas e é uma das gordu-

ras mais estáveis. Para frituras opte pelo Azeite - contém 

azeite refinado e azeite virgem, um produto perfeitamente 

adequado. Assim, o melhor conselho é que experimente 

vários tipos e marcas até encontrar os azeites de que mais 

gosta, sempre em função da sua utilização culinária.

Azeite – Um mundo a descobrir

The Portuguese word azeite, meaning olive oil, comes from 

the Arabic word az-zait, which means «olive juice», and 

that’s just what olive oil is: a fruit juice, full of flavour and 

richness. This ‘juice’ is obtained from the press, through 

nothing but mechanical and physical processes, and con-

tains all the richness found in olives.

Olive oil is made up, 95 to 99%, of fatty acids, but it is much 

more than a fat. There is a small percentage (1 to 5%) of 

other compounds responsible for its colour, aroma and fla-

vour, which make olive oils different from each other, de-

pending on, above all else, the varieties and the ripeness 

of the olives, the climate, etc. The selection criteria are, first 

of all, dependant on personal taste. The organoleptic char-

acteristics (aroma and taste) should be the main selection 

criteria: more or less fruity, more bitter or spicy, sweeter or 

milder, well, just follow your senses and discover what you 

like the most. The colour, despite being one of the principal 

Olive oil – A world to discover

MARIANA MATOS
Secretária-geral da Casa do Azeite – Associação do Azeite de Portugal
Secretary-General of Casa do Azeite – Associação do Azeite de Portugal



TREE HOUSE Paladares em formato mini-grill
Flavours in mini-grill format

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO NORONHA

SUPREME FLAVOURS
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At Tree House, the tree present in the midst of the open 

air space provides the name for this restaurant and helps 

filter the heat of the sun of Maputo. The restaurant is one 

of the latest eateries to hit Maputo’s growing gastro-

nomic scene and boasts the ‘mini-grill’ as its speciality, 

in a varied menu that combines typical grilled meat from  

Brazil with the essence of Mozambican flavours. «We 

have what Mozambique ex-

cels in, which is shellfish, in 

addition to meat and fish, 

but all in ‘mini-grill’ for-

mat», explains Daniel Vas-

concelos, one of the owners 

of Tree House. 

The mini kebabs, the ‘pi-

canha’ rump steak and the 

shellfish whet your appe-

tite as soon as you walk in, 

while the gourmet appear-

ance of the dishes is highly 

suggestive. As to Mozam-

bican produce, Daniel can’t help but include in the menu 

the finest catch from the nation’s coastal waters and sug-

gests you try the langoustine, the prawn with cheese, 

the skewer-grilled prawn, the squid or the grouper. The 

service focuses on quality and the friendly and cheer-

ful nature of the staff, joined by an extremely welcoming  

dining space.

No Tree House, a árvore presente no coração do espaço 

ao ar livre dá nome ao restaurante e ajuda a filtrar o ca-

lor do sol de Maputo. O restaurante é um dos mais recen-

tes espaços presentes na crescente cena gastronómica 

de Maputo e tem como especialidade o mini-grill, numa 

oferta alargada que combina os típicos grelhados brasi-

leiros com a essência dos paladares moçambicanos. «Te-

mos aquilo que é o forte de  

Moçambique, que são os ma-

riscos, para além das carnes 

e dos peixes, mas tudo em 

formato micro-churrasco», 

explica Daniel Vasconce-

los, um dos proprietários do  

Tree House. 

As espetadinhas, a pica-

nha e os mariscos abrem 

o apetite logo à entrada e a 

aparência gourmet dos pra-

tos é bastante sugestiva. De 

Moçambique, Daniel não dei-

xa de colocar no menu aquilo que de melhor é pescado nas 

águas costeiras nacionais e sugere que se experimente o 

lagostim, o camarão com queijo, o camarão grelhado no 

espeto, a lula ou a garoupa. O serviço preza pela qualida-

de e pela simpatia e boa-disposição dos funcionários, bem 

como pelo espaço, que é extremamente convidativo. 

Daniel Vasconcelos, brasileiro, deixou os ‘gramados’ do 

futebol para se dedicar à gastronomia. Passou por Itália e 

Portugal, onde aprendeu os segredos das cozinhas locais, 

antes de se estabelecer em Moçambique. Quando chegou 

a Maputo, Daniel e o sócio encontraram um antigo restau-

rante, coberto e fechado, pelo que o brasileiro optou por 

derrubar as paredes e deixar que a árvore dominasse o 

espaço central. Assim nasceu o Tree House, onde Daniel 

coordena já uma equipa composta por cerca de 30 funcio-

nários. O espaço exterior, amplo e agradável, convida a um 

aprazível serão, ritmado pelo correr da brisa que faz mexer 

as folhas da árvore, que é também responsável pela refres-

cante sombra que impede o sol abrasador de incidir direc-

tamente sobre quem aproveita a esplanada do restaurante.  

O Tree House é, na verdade, mais um espaço em Maputo 

onde se pode degustar uma boa refeição e usufruir de 

um bom atendimento, isto claro, para além da comida de 

qualidade que em momento algum renega os indubitáveis 

traços da gastronomia brasileira. Poucos meses após a 

inauguração, Daniel Vasconcelos mostra-se entusiasma-

do com o sucesso que este restaurante conceptual está a 

ter na capital. «O balanço é óptimo, temos quase sempre 

casa cheia, num espaço agradável e com excelente comi-

da», conclui. 

Daniel Vasconcelos, from Brazil, left behind the world 

of football to dedicate himself to gastronomy. He spent 

time in Italy and Portugal, where he learned the se-

crets of the local cuisines, before establishing himself in  

Mozambique. When he arrived in Maputo, Daniel and his 

business partner found an old restaurant, covered up and 

closed off. Whereby, the Brazilian set about pulling down 

the walls and allowing the tree to dominate its central 

space. Tree House thus came into being, in which Daniel 

coordinates a team made up of some 30 employees. The 

large and pleasant outdoor space is perfect for an enjoy-

able evening, experienced to the rhythm of the breeze 

ruffling the leaves in the tree, which is also responsible 

for the shade stopping the blazing sun beating down on 

anyone enjoying the restaurant’s terrace during the day.

Tree House is indeed another eatery in Maputo where 

you can eat a good meal and enjoy great service, of 

course in addition to quality food, which at no point de-

nies its indisputable Brazilian roots. A few months since 

it opened, Daniel Vasconcelos is excited about the suc-

cess being enjoyed by this conceptual restaurant in the 

capital. «The outlook is great, we are almost always full, 

in a pleasant setting, with excellent food», he concludes.

As espetadinhas, a picanha e os 
mariscos abrem o apetite logo à 

entrada e a aparência gourmet dos 
pratos é bastante sugestiva. \\ The 

mini kebabs, the ‘picanha’ rump 
steak and the shellfish whet your 

appetite as soon as you walk in, 
while the gourmet appearance of 

the dishes is highly suggestive. 



MOZAMBIQUE 
FASHION WEEK

Noites de moda em Maputo
Nights of fashion in Maputo

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  IVAN NAUDE/PLANETIVAN.COM; 1 – OMAR ADELINO (MOÇAMBIQUE); 2 – MELANIE DE VALES 
(MOÇAMBIQUE); 3 – GERSON USSENE (MOÇAMBIQUE); 4 – AFITO SALUMO (MOÇAMBIQUE); 5 – ROSELYN SILVA (PORTUGAL); 6/7 – MIGUEL VIEIRA (PORTUGAL); 8 – MICAELA 

OLIVEIRA (PORTUGAL); 9 – CARLA SILVA (ANGOLA)
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As noites quentes, típicas da capital moçambicana, re-

cebiam com todo o glamour mais uma edição de Mozam-

bique Fashion Week (MFW). Foram dez dias dedicados à 

criatividade no mundo da moda, com desfiles de designers 

moçambicanos e internacionais. Na passerelle principal, 

com o Polana Serena Hotel como cenário perfeito, a ligeira 

brisa – também ela quente – fazia esvoaçar os vestidos e 

apaziguava o olhar de admiração da plateia. Lá do alto da 

The warm evenings, typical of the Mozambican capi-

tal, glamorously greeted another edition of Mozambique 

Fashion Week (MFW). The ten days of the event were 

dedicated to creativity in the world of fashion, with fash-

ion shows from Mozambican and international designers. 

On the main catwalk, with Polana Serena Hotel as the per-

fect backdrop, the light, yet warm, breeze caused dresses  

to flutter and soothed the looks of admiration from the  

escadaria, as tendências inspiradas no povo moçambica-

no surpreendiam pela beleza e originalidade. E desciam, 

rumo à piscina, com uma sumptuosidade que previa a 

conquista do mundo. 

Desde 2005 que a Mozambique Fashion Week celebra a 

moda feita em Moçambique, com criadores jovens e con-

ceituados a apresentarem colecções com o espírito africa-

no patenteado em cada costura. Nesta edição, para além 

dos concursos que punham à prova o talento dos estilis-

tas moçambicanos, Maputo recebeu grandes nomes do 

universo da moda internacional. Com as marcas italianas 

audience. Up high, at the top of the stairs, the trends in-

spired by the Mozambican people astounded with their 

beauty and originality. And they walked down, towards the 

swimming pool, with a sumptuousness ready to take on 

the world.

Mozambique Fashion Week has been celebrating fash-

ion made in Mozambique since 2005, with young and re-

nowned designers presenting collections with the spirit of 

Africa revealed in every stitch. At this edition, in addition 

to competitions putting the talent of Mozambican fash-

ion designers to the test, Maputo welcomed major names 
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Fuzzi e Irene Pezzotta ou as peças apresentadas pelo japo-

nês Kyuten Kawashima, a passerelle da MFW serviu como 

plataforma de divulgação do trabalho de designers convi-

dados. E por falar em convidados, a categoria de honra foi 

atribuída aos estilistas portugueses Miguel Vieira, Micaela 

Oliveira e Roselyn Silva. De acordo com Vasco Rocha, res-

ponsável pela organização da MFW, esta participação por-

from the world of international fashion. The MFW catwalk 

served as a platform for promoting the work of guest de-

signers, including Italian brands Fuzzi and Irene Pezzotta, 

or pieces from Japan’s Kyuten Kawashima. And on the 

subject of guests, the place of honour was attributed to 

Portuguese fashion designers Miguel Vieira, Micaela Ol-

iveira and Roselyn Silva. According to Vasco Rocha, who 

«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»

tuguesa garante uma experiência de intercâmbio. «Quere-

mos que os moçambicanos conheçam cada vez melhor os 

estilistas portugueses. Como resultado desta parceria, em 

Março de 2016 teremos três ou quatro criadores moçam-

bicanos a apresentarem o seu trabalho no Porto», afirma. 

is responsible for organising the MFW, this Portuguese 

participation enables an exchange experience. «We want 

Mozambicans to get to know Portuguese fashion design-

ers more and more. As a result of this partnership, in March 

2016 we will have three or four Mozambican designers 

showing their work in Oporto», he explains.   
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GIFTY GERRITSEN 
Padrões africanos, moda global
African patterns, global fashion

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO NORONHA 

A Alta Vida surge em Maputo quando decorria o ano 

2000, mas o projecto ficou em stand-by, até porque Gifty  

Gerritsen, nascida e criada no Gana, deixou Moçambique e 

mudou-se para a Zâmbia, tendo depois passado pela Ho-

landa. Ainda que tenha deixado para trás a marca que cria-

ra, Gifty continuou a criar e a deixar-se inspirar, aprovei-

tando todas as oportunidades para participar em desfiles 

pelos países por onde passava. Em 2009 regressou a Ma-

puto, acompanhando o marido que veio trabalhar como di-

plomata, e aproveitou o regresso para relançar a Alta Vida, o 

projecto que tinha ficado congelado há quase uma década. 

Considera-se uma estilista africana e de inspiração africa-

na, em que a capulana é um elemento fundamental. Gosta 

de criar para uma gama média/alta de mercado e, até por 

isso, evita as grandes passarelles, preferindo sempre am-

bientes mais intimistas para demonstrar as suas criações 

a quem a procura. Uma estilista que não renega a multipli-

cidade das influências que adquiriu nos locais onde viveu, 

mas que, no final de tudo, se considera uma «apaixonada 

pelos padrões africanos». 

Alta Vida came into being in Maputo in 2000, but the pro-

ject slipped into standby, not least because Gifty Gerritsen, 

born and raised in Ghana, left Mozambique and moved to 

Zambia, before then heading off to the Netherlands. Al-

though she had left behind the brand she had created, Gifty 

continued to create and get inspired, making the most of 

any opportunity to take part in fashion shows in the coun-

tries she spent time in. In 2009 she returned to Maputo, 

accompanying her husband, who had come to work as a 

diplomat, and took advantage of coming back to re-launch 

Alta Vida, the project that had remained frozen for almost a 

decade. She considers herself an African fashion designer, 

of African inspiration, in which the capulana sarong is a 

fundamental element. She likes to create for the medium/

high end of the market and, as such, she avoids major cat-

walks, preferring always cosier environments to show her 

creations to anyone interested in her designs. A fashion 

designer that doesn’t renounce the multiplicity of influ-

ences that she has acquired in the places she has lived, but 

who, at the end of the day, sees herself as a «great fan of 

African patterns».

LUXURY  STYLE



114 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 115 

Como surge o conceito Alta Vida?

A Alta Vida surge da tradução para português do ter-

mo inglês ‘highlife’. Este conceito traduz a força motora 

presente naquilo que faço e produzo, celebrando simulta-

neamente a positividade da vida. Para mim, essa noção de 

positividade é importante e quero transmitir sentidos posi-

tivos para o meu trabalho e para as minhas criações.  

Ter uma marca sempre foi um objectivo?

Sempre foi um sonho. Foi algo que idealizei fazer desde 

criança e que sempre foi uma paixão. Por muitas voltas que 

a minha vida dê, há sempre um regresso às roupas, à cria-

ção e à moda, àquilo que é a minha força motora. Todos os 

dias, acordo pela manhã com a certeza de que o dia vai ser 

bom, porque vou ter a oportunidade de trabalhar naquilo 

de que gosto. Tinha 25 anos quando comecei e me afirmei. 

Montei a minha empresa e hoje tenho dez colaboradores, 

num negócio que está a crescer. 

How did the Alta Vida concept come about?

Alta Vida comes from the Portuguese translation of the 

English term ‘highlife’. This concept translates the driving 

force present in what I do and produce, celebrating at the 

same time the positivity of life. For me, this notion of posi-

tivity is important and I want to pass on positive meanings 

to my work and to my creations.

Was it always your goal to have a brand?

It was always a dream. It was something I had thought 

about doing since I was a child and that was always a pas-

sion. No matter how many twists and turns there are in my 

life, I always return to clothes, to creating and to fashion, 

something that is my driving force. I wake up every morn-

ing certain the day is going to be good, because I am going 

to have the chance to work on what I love. I was 25 when I 

started and made my mark. I set up my company and to-

day I have ten employees, in a company that is growing. 

Como surge o contacto com os tecidos e as agulhas?

Em criança, estava sempre à procura de panos, agulhas, 

fios e da máquina de costura da minha mãe. Na altura não 

investi porque tinha que estudar, mas sempre tive vonta-

de de regressar às roupas. Lembro-me que a minha mãe, 

quando casou, recebeu a máquina de costura da família do 

meu pai e eu comecei a usá-la até que, aos oito anos, aca-

bei por fazer a minha primeira peça: uma blusa, na qual me 

esqueci de colocar botões ou zip e que, portanto, não dava 

para usar (risos). 

Como descreveria a moda que produz? 

A minha moda tem evoluído ao longo dos anos. De mo-

mento, estou interessada em criar peças que transpirem 

uma certa atitude, que transmitam confiança e elegância. 

Como traçaria o cliente que procura as peças assinadas 

pela Gifty? 

O meu público-alvo sempre foi o público feminino que 

sabe apreciar algo novo, ou seja, propostas menos conven-

cionais. A grande maioria das minhas criações destina-se 

a uma gama média/alta do mercado e a verdade é que te-

nho clientes, tanto moçam-

bicanos como estrangeiros, 

que continuam a procurar-

-me, em busca das mais re-

centes criações. 

Trabalha mais com se-

nhoras ou com homens?

Trabalho mais com se-

nhoras, mas tenho muitas 

senhoras que procuram algo para os maridos. As minhas 

clientes procuram peças que sejam feitas especialmen-

te para elas e muitas vezes nem querem tirar fotos, para 

evitar que o modelo seja copiado. As mulheres gostam  

de parecer bonitas, gostam de ter algo novo e, acima de 

tudo, exclusivo.

Todas as produções Alta Vida têm uma essência africana 

ou são influenciadas por outras culturas? 

As peças Alta Vida não são necessariamente sempre 

africanas. Na verdade, eu sou apaixonada pelo trabalho 

que se pode fazer com os padrões africanos, que têm ver-

satilidade e eu identifico-me muito com isso. Mas por outro 

lado, também gosto muito de trabalhar com padrões e es-

tilos que não são claramente africanos. 

Como funciona o processo criativo?

Eu gosto de sair à rua, ir a espaços públicos como cen-

tros comerciais, e ver o que as pessoas vestem. Uma coisa 

que eu noto é que em Moçambique as pessoas gostam de 

How did you come into contact with fabrics and needles?

As a child, I was always on the lookout for bits of cloth, 

needles, thread and my mother’s sewing machine. At the 

time I didn’t spend too much time on it because I had to 

study, but I always felt the desire to return to clothes. I re-

member that my mother, when she married, received the 

family sewing machine from my father and I started to 

use it until, at the age of eight, I managed to make my first 

piece: a blouse, on which I forgot to put any buttons or zip 

and which, was therefore no good to wear (she laughs).  

How would you describe the fashion you produce?

My fashion has evolved over the years. At the moment, I 

am interested in creating pieces that pass on a certain at-

titude, that transmit confidence and elegance.

How would you describe the clientele interested in piec-

es designed by Gifty?

My target demographic has always been the female 

public that knows how to appreciate something new, 

meaning, less conventional proposals. The vast majority of 

my creations are designed for the medium/high end of the 

market and the truth is that 

I have customers, as much 

Mozambicans as foreigners, 

who continue to come to me, 

in search of my latest crea-

tions.

Do you work more with la-

dies or with men?

I work more with ladies, 

but I have many ladies who are looking for something for 

their husbands. My customers are looking for pieces that 

are made especially for them and often they don’t want 

their photo taken, to avoid the model being copied. Wom-

en like to look pretty, they like to have something new and, 

above all else, exclusive.

Do all Alta Vida products have an African essence or are 

they influence by other cultures?

Alta Vida pieces aren’t always necessarily African. In ac-

tual fact, I am passionate about the work that can be done 

with African patterns, which boast versatility and I iden-

tify very much with this. But, on the other hand, I also very 

much like to work with patterns and styles that are clearly 

not African.

How does your creative process work?

I like to go outside, to go to public spaces, such as shop-

ping centres, and see what people are wearing. One thing 

that I notice is that in Mozambique people like imported 

«Inspiro-me muito em África, mas 
também sou influenciada por outras 
partes do mundo» \\ «I draw much 

of my inspiration from Africa, but I 
am also influenced by other parts of 

the world»
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artigos importados, porque procuram material de qualida-

de superior. Mas eu luto por aquilo que é tradicional. Na Alta 

Vida faço roupas com capulana, mas reinventadas, para 

que essas peças possam ser utilizadas em qualquer parte 

do mundo, mesmo em ambiente de gala. Gosto da capula-

na porque é africana, tem cor, é viva e transmite identidade. 

Toda a minha família usava capulana e cresci envolta em 

capulana. É algo que não existe em mais nenhum conti-

nente e, por isso, é um material que gosto de usar no meu 

trabalho, até porque lhe dá força. Inspiro-me muito em 

África, mas também sou influenciada por outras partes do 

mundo. Olho para o vestido e tecido e decido o seu destino. 

Qualquer tecido tem que falar comigo.

Como promove a Alta Vida?

Faço desfiles, mas opto quase sempre por desfiles in-

timistas. É verdade que também participei na Mozambi-

que Fashion Week de 2012, que é um evento grande, com 

dimensão. Mas prefiro fazer iniciativas mais reservadas, 

dado que a maioria das minhas clientes prefere eventos 

mais exclusivos, mais restritos.  

Gosta de viver em Maputo?

Sinto-me uma felizarda por ter a oportunidade de viver 

em Maputo e experienciar a vivacidade do povo moçam-

bicano. A resiliência e a capacidade natural de aproveitar a 

vida ao máximo típico dos moçambicanos são importan-

tes fontes de inspiração. 

items, because they are looking for material of superior 

quality. But I am fighting for what is traditional. At Alta 

Vida I make clothes with capulana fabrics, but reinvented, 

so that these pieces can be used in any part of the world, 

even as evening wear. I like the capulana sarong because it 

is African, it is colourful, it is bright, and transmits identity. 

My entire family wore capulanas and I grew up surrounded 

by them. It is something that exists on no other continent 

and, therefore, it is a material that I like to use in my work, 

not least because it gives it strength. I draw much of my 

inspiration from Africa, but I am also influenced by other 

parts of the world. I look at the dress and the fabric and I 

decide its fate. Any fabric has to talk to me.

How do you promote Alta Vida?

I do fashion shows, but I almost always go for more pri-

vate shows. It’s true that I also took part in Mozambique 

Fashion Week, in 2012, which is a major, large-scale event. 

But I prefer to organise more reserved events, given that 

most of my customers prefer more exclusive, more re-

stricted events.

Do you like living in Maputo?

I feel so lucky for having the chance to live in Maputo and 

experience the effervescence of the Mozambican people. 

The resilience and natural ability to make the very most 

out of life typical to Mozambicans are important sources  

of inspiration.



Incorporando a típica identidade da marca e representan-

do os mais de 150 anos de experiência e savoir-faire da 

Louis Vuitton, esta colecção de carteiras em couro exótico 

imprime o carácter da elegância feminina em cada artigo. 

Partindo de uma selecção cuidadosa de peles raras, sejam 

de crocodilo ou avestruz, a colecção destaca-se pela aten-

ção meticulosa aos detalhes, o conhecimento profundo 

dos materiais e a busca incessante pela qualidade, para 

criar um produto excepcional, bem ao gosto das amantes 

da delicadeza Louis Vuitton. 

Incorporating the typical identity of the brand and repre-

senting Louis Vuitton’s more than 150 years of experience 

and savoir-faire, this collection of bags made in exotic 

leather brings the meaning of feminine elegance to every 

item. Starting from the careful selection of rare skins, be 

they crocodile or ostrich, the collection stands out for its 

meticulous attention to detail, the deep knowledge of the 

materials and the unending quest for quality, to create an 

exceptional product, that perfectly matches the tastes of 

those who love Louis Vuitton talent for delicateness.

LOUIS VUITTON

\\SIXTH SENSE



OSCAR DE LA RENTA

Invocando a pura sensualidade, o Dahlia Divin Eau de  

Parfum é uma fragrância luminosa que revela a divindade 

feminina. Com acentos florais amadeirados, esta edição li-

mitada com assinatura Givenchy coloca a aura da mulher 

em evidência, como se embarcássemos num conto de fa-

das. O frasco deste Le Parfum en Musique repousa no topo 

de um carrinho de fios de ouro, como se de um pedestal 

musical se tratasse, ecoando uma música suave.

Invoking pure sensuality, the Dahlia Divin Eau de Parfum 

is a bright fragrance that reveals feminine divinity. With 

woody floral accents, this limited edition gift set bearing 

Givenchy’s signature highlights the aura of women, as if we 

were to embark on a fairytale. The flacon of this Le Parfum 

en Musique rests on top of a podium wrapped around with 

gold thread, as if a musical pedestal, and an actual music 

box that plays a gentle melody.

GIVENCHY

Considerada uma das marcas com mais glamour do mun-

do da moda, Oscar de la Renta tem uma capacidade for-

midável de olhar para a beleza das mulheres, tornando-as 

ainda mais sedutoras e elegantes. Talvez fosse esta uma 

das características mais vincadas da própria personalida-

de do estilista Oscar de la Renta que, mesmo depois do seu 

falecimento, continua a delinear a inspiração da marca. 

Nesta colecção de joalharia, que une as tendências clás-

sicas com as propensões actuais, seja a nível dos padrões 

ou das cores utilizadas, a marca traz o requinte dos colares 

largos e dos brincos compridos à estação mais fria. 

Considered one of the most glamorous brands in the 

fashion world, Oscar de la Renta has an incredible abil-

ity of looking at women’s beauty and making them even 

more alluring and elegant. This was perhaps one of the 

most explicit characteristics of fashion designer Oscar de 

la Renta’s personality, who, even after his death, contin-

ues to guide the brand’s inspiration. In this jewellery col-

lection, which brings together classic trends with current 

proclivities, whether in terms of patterns or colours used, 

the brand brings the refinement of broad necklaces and of 

long earrings to the chilliest of seasons.

EMILIO PUCCI

Explorando a noite estrelada e brilhante, esta colecção 

Emilio Pucci celebra os símbolos da astrologia e os po-

deres imprevistos que eles contemplam. Privilegiando 

a paleta de cores escuras, como se partisse à desco-

berta dos mistérios dos céus nocturnos, a The Zodiac 

Collection destaca-se pela urbanidade moderna e, ao 

mesmo tempo, pela homenagem à colecção de peças 

pretas e brancas que Emilio Pucci apresentou nos fi-

nais de 1950. Os símbolos do Zodíaco, desde estrelas 

cadentes e luas brilhantes aos próprios signos pinta-

dos à mão, criam intrigantes padrões cósmicos. Com 

casacos de veludo, calças que propõem uma nova si-

lhueta graças à largura da perna e vestidos compridos 

que sobressaem com os tons de vermelho, esta colec-

ção é um elogio ao charme feminino.

Exploring the bright, starry night, this Emilio Pucci col-

lection celebrates star signs and the unpredictable 

powers these may contain. Favouring a palette of dark 

colours, as if setting off in search of the mysteries of 

the night skies, The Zodiac Collection stands out for its 

modern, urban feel and, at the same time, as a tribute 

to the collection of black and white pieces Emilio Pucci 

presented in the late 1950s. The signs of the Zodiac, from 

shooting stars and dazzling moons, to the signs them-

selves, painted by hand, create intriguing cosmic pat-

terns. With velvet jackets, trousers that propose a new 

silhouette thanks to the broad cut of the leg and long 

dresses that stand out with their red hues, this collec-

tion pays homage to feminine charm.
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\\QUINTESSENCE

JAGUAR BY OLIVER SWEENEY 

Numa união de duas marcas britânicas reconhecidas 

pelo seu design inovador e qualidade de materiais, esta 

nova colecção de sapatos para condução tem assinatura 

da inconfundível Jaguar e do consagrado sapateiro Oliver 

Sweeney. Com dois modelos que homenageiam o design 

e engenharia da Jaguar – o sapato Wheslake inspirado no 

mais lendário designer de motores, Harry Weslake, e o sa-

pato Sayer invocando o responsável pelo design do C-Type, 

D-Type, E-Type, XJ-S e XJ13, Malcom Sayer –, esta colecção 

caracteriza-se por uma sola extremamente flexível e firme 

e por um perfil de tacão único, biselado para criar um eixo 

de rotação que melhora o controlo dos pedais.

In a union of two British brands recognised for their in-

novative design and quality of materials, this new driv-

ing shoe collection features the unmistakable signature 

of Jaguar and of renowned shoemaker Oliver Sweeney. 

With two models that pay homage to Jaguar design and 

engineering – the Wheslake shoe, inspired by the most 

legendary of engine designers, Henry Weslake, and the 

Sayer shoe, invoking the man responsible for the design of 

the C-Type, D-Type, E-Type, XJ-S and XJ13, Malcom Sayer 

–, this collection is characterised by an extremely flex-

ible and firm sole and by a unique heel profile, chamfered 

to minimise any catching on the pedals and thus a fluid  

driving experience.

HERMÈS

Com o encanto e beleza que caracterizam a graciosi-

dade francesa, a Hermès apresenta um relógio que é 

sinónimo de jóia excepcional. Rodeando o pulso femi-

nino com uma malha fina de ouro branco, este Faubourg 

Joaillerie vê a sua ornamentação concluída através de 

um desfile de 652 diamantes: 152 na caixa, 112 no mos-

trador e 388 na bracelete e que se torna uma extensão 

perfeita do relógio. Criado com a paciência e habilidade 

dos mais minuciosos artesãos, esta peça é uma compo-

sição de ouro e diamantes em miniatura, evidenciando 

todo o brilho e delicadeza da mulher moderna.

With the charm and beauty that characterise French 

gracefulness, Hermès presents a watch worthy of being 

compared to an exceptional gem. Clasping the femi-

nine wrist with fine mesh of white gold, this Faubourg  

Joaillerie sees its ornamentation completed with a pa-

rade of 652 diamonds: 152 on the case, 112 diamonds on 

the dial and 388 on the bracelet, which becomes a per-

fect extension of the watch. Created with the patience 

and skill of the most painstaking of craftsmen, this 

piece is a composition of gold and diamonds in minia-

ture, highlighting the entire radiance and delicateness 

of modern women.
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KARL LAGERFELD

Através de uma colecção capaz de trazer à tona a 

sedução masculina, o famoso designer e fotógrafo 

alemão Karl Lagerfeld, reconhecido em todo o mun-

do graças ao seu inconfundível cabelo branco, ócu-

los escuros e altos colarinhos engomados, mostra 

novamente o potencial da sua marca homónima. 

Com peças que privilegiam os tons escuros para 

a estação mais fria, esta colecção Karl Lagerfeld é 

inspirada pelo charme do homem moderno. 

Through a collection able to bring masculine al-

lure to the surface, famous German fashion de-

signer and photographer Karl Lagerfeld, recognised 

around the globe for his unmistakable white hair, 

dark glasses and high pressed collars, once again 

reveals the potential of the brand bearing his name. 

With pieces that favour dark shades for the coldest 

season, this Karl Lagerfeld collection is inspired by 

the charm of modern man.

Destacado na categoria de Peça Mecânica Excepcional 

pelos Grand Prix d’Horlogerie de Genève, este Charming 

Bird da Jaquet Droz traz, pela primeira vez na história da 

marca suíça, uma miniatura de um pássaro autómato a um 

relógio de pulso. Numa edição limitada, este modelo apre-

senta um cristal de safira no mostrador e um pássaro me-

cânico que se move e chilreia quando o utilizador activa o 

mecanismo do autómato. Com algarismos romanos e uma 

pulseira em couro preto, este Charming Bird representa a 

criatividade dos antigos artesãos e a fidelidade duradoura 

dos mestres relojoeiros que seguiram os seus passos.

Standing out in the Exceptional Mechanical Piece catego-

ry, at the Grand Prix d’Horlogerie de Genève, this Charming 

Bird from Jaquet Droz brings, for the first time in the his-

tory of the Swiss brand, a miniature of a singing bird au-

tomaton to a wristwatch. In a limited edition, this model 

features sapphire crystal on the dial and a mechanical 

bird that moves and twitters when the user activates the 

automaton triggering mechanism. With Roman numerals 

and black leather strap, this Charming Bird represents the 

creativity of old craftsmen and the lasting loyalty of master 

watchmakers that have followed in their steps. 

JAQUET DROZ

BULGARI

Inspirando-se na força e masculinidade da equipa de rugby 

da Nova Zelândia, a Bulgari apresentou edições limitadas 

Bulgari Man All Blacks. Com aromas intensos que encap-

sulam a virilidade do homem moderno, a marca italiana 

partiu à descoberta da tradição Maori, lacrando no frasco 

desta fragrância a reconhecida tatuagem, um ritual sa-

grado realizado nos guerreiros como sinal da sua extraor-

dinária força e masculinidade. Uma das fragrâncias que 

compõe esta edição é a Bulgari Man In Black - All Blacks 

Limited Edition, com notas de topo vibrantes com assina-

tura de âmbar, rum e bourbon fundidas num coração floral, 

culminando em envolventes e intensos tons amadeirados. 

Drawing its inspiration from the strength and masculin-

ity of the New Zealand rugby team, Bulgari has presented 

its Bulgari Man All Blacks limited editions. With intense 

aromas that encapsulate the virility of modern man, the 

Italian brand set off in search of Maori tradition, featuring 

the renowned facial tattoo on the bottle of this fragrance, 

a sacred ritual undertaken on warriors as a sign of extraor-

dinary strength and masculinity. One of the fragrances in 

this edition is the Bulgari Man In Black - All Blacks Limited 

Edition, with vibrant top notes of amber, rum and bourbon, 

melt into a floral heart, culminating in intense and envel-

oping wood tones. 



Com a promessa de surpreender até os apreciadores mais 

exigentes, o Deau Cognac Privilège traz toda a sofisticação 

de um conhaque. Apresentado numa garrafa redonda de 

cor de ouro, fazendo jus à nobreza do seu néctar, o Deau 

Cognac Privilège é produzido artesanalmente na aldeia de 

Les Moisans, na região francesa de Sireuil, em quantidades 

limitadas. Repousando em barricas de carvalho de forma 

a acentuar os taninos, a cor e a complexidade, este Deau 

Cognac Privilège é um blend de conhaques selecciona-

dos e destaca-se pelas notas de flor de laranjeira, couro e 

amêndoas torradas que compõem a panóplia de aromas. 

With the promise of surprising even the most discerning 

of connoisseurs, the Deau Cognac Privilège boasts all the 

sophistication a cognac can offer. Presented in a round, 

golden coloured bottle, doing justice to the premium qual-

ity of its contents, the Deau Cognac Privilège is produced 

by hand in limited quantities in the village of Les Moisans, 

in the French region of Sireuil. Resting in oak barrels, so as 

to accentuate the tannins, the colour and the complexity, 

this Deau Cognac Privilège is a blend of selected cognacs 

and stands out for the notes of orange blossom, leather 

and toasted almonds making up its panoply of aromas. 

DEAU COGNAC

J.M. WESTON
BUGATTI

Fundada em 1891 por Édouard Blanched, a J.M. Weston 

é uma marca de artigos de luxo francesa, reconheci-

da pela qualidade das suas propostas de calçado para 

homem. Dando primazia ao registo artesanal, a marca 

francesa produz também uma linha completa de pro-

dutos em pele, desde cintos a malas de viagem e porta-

-documentos. Numa gama pensada para dar resposta 

às necessidades business, este porta-documentos em 

couro castanho suave é uma das propostas J.M. Weston 

para o homem de negócios moderno e sofisticado. 

Founded in 1891 by Édouard Blanched, J.M. Weston is a 

French luxury goods brand, recognised for the quality 

of its footwear suggestions for men. Prioritising crafts-

manship, the French brand also produces a full range of 

leather goods, from belts to travel bags and document 

holders. In a range designed to meet business needs, 

this document holder in soft brown leather is one of 

 J.M. Weston’s suggestions for the modern and sophisti-

cated businessman.

Numa gama marcada pelo design sofisticado, a marca 

francesa apresenta os novos elementos da colecção 

Ettore Bugatti Lifestyle, com peças de alta qualidade 

produzidas em Itália. Enfatizando o carácter casual e 

confiante do homem Bugatti, esta colecção coloca em 

evidência os fatos elegantes em caxemira cinza ou os 

smokings com um padrão refinado de fibra de carbono. 

Os acessórios fazem também parte integrante desta 

colecção, sendo a mala Bugatti Signature Bag, em pele 

de píton e com variantes de dois tons, uma declaração 

de bom gosto e exclusividade. 

In a range marked by sophisticated design, the French 

brand presents the new members of the Ettore Bugatti 

Lifestyle collection, with high quality items made in 

Italy. Emphasising the casual and confident charac-

ter of the Bugatti man, this collection brings to the fore 

elegant grey cashmere suits or a tuxedo with a refined 

carbon fibre pattern. Accessories are also part of this 

collection, with the Bugatti Signature Bag, in python, 

in a choice of two-tone variants, a declaration of good 

taste and exclusiveness.

Villas&Golfe  \\ 127 



Villas&Golfe  \\ 129 

CHALET 
ZERMATT PEAK

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY FIREFLY COLLECTION

No socalco dos Alpes 
On an Alpine terrace

LUXURY  STYLE



Cumprimentando o icónico gigante montanhoso Mat-

terhorn, que seduz com a sua silhueta coberta de neve, a 

cidade suíça de Zermatt é um dos refúgios mais elegantes 

dos Alpes. Sem o ruído provocado pelo trânsito automó-

vel, Zermatt guarda a sua essência de vila agrícola rústica, 

trazendo essas raízes para os tempos actuais, numa mis-

tura perfeita entre os chalés de madeira antigos com as 

áreas de boutiques de luxo 

que conquistam os visitan-

tes internacionais. Invadida 

pelo charme cosmopolita, a 

cidade é ainda uma das zo-

nas mais procuradas para a 

prática de ski. Aproveitando 

todos estes elementos, os 

abrigos sofisticados, equi-

pados com todo o requinte e 

glamour suíço, vão conquis-

tando a atenção dos visitan-

tes mais refinados. O Chalet 

Zermatt Peak, que compõe a selecção de luxo da Firefly 

Collection, é uma das opções.

Com seis andares, que podem ser percorridos através 

de elevador, este chalé alpino impressiona a cada deta-

lhe. Com um design interior dos mais estonteantes dos  

Alpes, a experiência única começa logo na entrada, de-

pois de percorrermos o túnel escavado na rocha, como se 

Greeting the iconic mountainous giant of the Matter-

horn, which seduces with its snow-covered silhouette, the 

Swiss city of Zermatt is one of the most elegant retreats in 

the Alps. Without the noise of road traffic, Zermatt retains 

its essence of rustic farming town, bringing these origins 

right through to the present day, in a perfect blend of old 

wooden chalets and luxury boutiques that bowl over inter-

national visitors. Awash with 

cosmopolitan charm, the 

city is also one of the most 

popular skiing destinations. 

Making the most of these 

characteristics, sophisticat-

ed accommodation, boasting 

a wealth of Swiss refinement 

and glamour, wins the atten-

tion of the most discerning of 

clientele. The Chalet Zermatt 

Peak, which represents the 

luxury selection of the Firefly 

Collection, is one of the options.

With six floors, which can be reached via a lift, this alpine 

chalet impresses with every detail. With one of the most 

dazzling interior design projects in the Alps, the unique 

experience begins as soon as you cross the threshold, af-

ter passing through the tunnel carved out of the rock, as 

if you were walking into the lair of a James Bond villain.  
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 Com um design interior dos mais 
estonteantes dos Alpes, o Chalet 

Zermatt Peak é um refúgio para os 
amantes da neve.  \\ With one of 
the most dazzling interior design 

projects in the Alps, the Chalet 
Zermatt Peak is a refuge for  

snow lovers.
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nos encaminhássemos para o covil do vilão que importuna 

James Bond. No interior, a iluminação ambiente é elegante 

e a decoração parece ter sido escolhida de acordo com os 

padrões mais exigentes, com mobiliário perfeitamente dis-

posto e os pisos em madeira de nogueira, as pedras brasilei-

ras, os mármores italianos e os lustres de cristal de Murano 

a selarem o toque final com uma impecabilidade majestosa. 

Localizado numa posição elevada, o Chalet Zermatt 

Peak garante vistas impressionantes sobre a cidade gra-

ças às janelas envidraçadas que se estendem do chão ao 

tecto e se abrem para espaçosas varandas. Beneficiando 

desta vista sobre os Alpes está a grande sala de estar e de 

jantar, uma das obras-primas deste luxuoso chalé. Mas, 

se falamos de obras-primas, não podemos menosprezar 

as cinco belas suítes, equipadas com casas de banho ex-

clusivas, áreas de estar e capacidade para acomodar dez 

adultos e três crianças. A suíte principal, munida de jacuzzi 

privado, abrange um andar inteiro e incorpora um telhado 

em vidro que permite aos hóspedes deliciarem-se com o 

panorama das montanhas durante o dia e a beleza das es-

trelas durante a noite.

Com serviço de motorista, chef gourmet galardoado com 

estrela Michelin, babysitting, personal trainer e espaços de 

relaxamento com saunas ou opções de massagens, o Cha-

let Zermatt Peak é o abrigo acolhedor para os amantes do 

ski pelas paisagens suíças.

Inside, the ambient lighting is elegant and the décor seems 

to have been chosen according to the most demanding of 

standards, with furniture perfectly arranged and the wal-

nut flooring, Brazilian stonework, Italian marble and the 

Murano crystal chandeliers providing the final touch of 

majestic impeccability.

Occupying an elevated position, the Chalet Zermatt 

Peak ensures incredible views over the city thanks to the 

wall to ceiling glazed windows that open out onto spa-

cious verandas. Benefitting from this view over the Alps, 

the large living and dining room is one of the masterpieces 

of this luxurious chalet. But, if we’re talking about chefs-

d’oeuvre, we cannot overlook the five stunning bedroom 

suites, boasting exclusive bathrooms, living areas and 

room to accommodate ten adults and three children. The 

master suite, fitted with its own private Jacuzzi, takes up an 

entire floor and includes a glass roof, which allows guests 

to gaze in wonder at the mountainous panorama during 

the day and the beauty of the stars when night falls.

With chauffeur service, a gourmet chef boasting a 

Michelin star, babysitting service, personal trainer and re-

laxation areas with saunas, or massage options, the Chalet 

Zermatt Peak is a welcoming shelter for fans of skiing with 

a stunning Swiss backdrop.



LUXURY  STYLE

AZIMUT 
ATLANTIS 43 Uma pérola dos mares

A pearl of the seas
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY AZIMUT YACHTS
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Vestindo toda a excelência e prestígio característico do 

design italiano, o novo modelo da colecção Azimut é um 

carimbo da inovação contínua da marca. Mantendo o eter-

no charme, este Atlantis 43 promete ser a estrela da sua 

classe, numa versão atraente, inteligente e extremamente 

funcional, pensada para responder a todas as necessida-

des dos ocupantes a bordo. 

Com o deck a destacar-se como o espaço central, onde 

dois grandes sofás convidam a apreciar o horizonte, este 

Azimut Atlantis 43 apresenta um exterior robusto e des-

portivo, num comprimento total de 13,86 metros. Com uma 

Boasting all the excellence and prestige typical of Italian 

design, the new model from the Azimut collection reflects 

the ongoing innovation of the brand. Maintaining eternal 

charm, this Atlantis 43 promises to be the star of its class, 

in an alluring, intelligent and extremely functional version, 

designed to respond to the requirements of passengers  

on board.

With the deck standing out as the central space, in 

which two large sofas invite you to take in the horizon, 

this Azimut Atlantis 43 presents a robust and sporty 

exterior, over a total length of 13.86 metres. With a roof  

Com capacidade máxima para 12 
pessoas, o Azimut Atlantis 43 é 

desportivo e refinado. \\ With room 
for up to 12 passengers, the Azimut 

Atlantis 43 is sporty and refined. 

cobertura que garante protecção face ao sol e ao vento, 

criando um abrigo acolhedor e confortável, esta pérola dos 

mares contém uma área de estar exterior equipada com 

uma grande mesa de jantar. A área de relaxamento, perto 

da zona destinada ao piloto, rapidamente se transforma 

num assento com vista privilegiada, para aproveitar todos 

os momentos do cruzeiro. A área da popa, com 3,5 me-

tros, está acessível através de dois conjuntos de degraus e 

distingue-se por ser um au-

têntico terraço sobre água, 

perfeito para o transporte 

dos equipamentos náuticos. 

No que diz respeito aos 

espaços interiores, o Atlan-

tis 43 destaca-se pelos atri-

butos frescos e refinados. 

Com abundância de luz 

natural, graças às janelas laterais que proporcionam in-

críveis panorâmicas sobre o oceano, as duas cabines que 

compõem as valências deste modelo estão decoradas 

com todo o requinte. 

Quanto à motorização, o Azimut Atlantis 43 é equipado 

com dois motores V400 HP Z-Drive Volvo Penta D6, capa-

zes de estimular a velocidade máxima até 33 nós.

ensuring protection from the sun and the wind, creating a 

welcoming and comfortable shelter, this pearl of the seas 

features an outdoor living area that includes a large dining 

table. The relaxation area, close to the area destined for the 

pilot, quickly transforms into a seating area with privileged 

views, to make the most of every moment while cruising. 

The stern area, 3.5 metres in size, is accessed via two sets of 

steps and stands out for being an authentic terrace above 

the water, perfect for trans-

porting water equipment.

With regard to the boat’s 

interior, the Atlantis 43 

stands out for its fresh and 

refined attributes. With plen-

ty of natural light, thanks to 

the side windows that pro-

vide incredible panoramic 

views over the ocean, the two cabins that this model fea-

tures are decorated to the height of sophistication.

As for the engines, the Azimut Atlantis 43 is fitted with 

two V400 HP Z-Drive Volvo Penta D6 engines, able to take 

the boat to a top speed of 33 knots.



ROLLS-ROYCE 
DAWN 

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD. 

Fórmula de sucesso \\ Formula for success

LUXURY  STYLE

Although it remains true to the classic and elegant pro-

cedures to which Rolls-Royce has accustomed its fans, 

Dawn features new elements that give it a more jovial air, 

while at the same time adhering to the design brief Rolls-

Royce has presented since the start of the century. The 

latest convertible from the brand from the BMW Group 

promises to be the world’s quietest convertible, thanks to 

the use of a perfectly smooth surface combined with a tai-

lored ‘French Seam’ and of aerodynamic bodywork, which 

directs the flow of air around the interior, ensuring unique 

qualities in terms of soundproofing, even when the Dawn 

accelerates with the canopy down.

Based on the Wraith model, the Dawn comes equipped 

with a retractable canvas canopy made in six layers, which 

delivers almost perfect performance in terms of thermal 

Não obstante manter-se fiel aos trâmites clássicos e ele-

gantes a que a Rolls-Royce habituou os seus seguidores, o 

Dawn (que, em português, significa «amanhecer») incor-

pora novos elementos que lhe dão um ar mais jovial, ainda 

que não deixe de seguir as linhas daquilo que a Rolls-Royce 

tem vindo a apresentar desde o início do século. O mais re-

cente descapotável da marca do grupo BMW promete ser o 

descapotável mais silencioso do mundo, graças à utiliza-

ção de uma superfície aveludada combinada com tecido 

French Seam e à carroçaria aerodinâmica que direcciona 

o fluxo de ar ao redor do habitáculo, garantindo qualidades 

ímpares no que diz respeito à insonorização, mesmo quan-

do o Dawn acelera com a capota aberta.

Baseado no modelo Wraith, o Dawn vem equipado com 

uma capota retráctil em lona feita em seis camadas, que 



proporciona desempenhos quase perfeitos no que diz res-

peito ao isolamento térmico e acústico. A capota pode ser 

accionada com o veículo em movimento até ao limite de 50 

km/h e demora 22 segundos para cobrir os quatro passa-

geiros. Dentro do habitáculo, destacam-se os quatro bancos 

individuais em couro, que se demarcam pelo tom alaranja-

do, o ar condicionado de quatro zonas (cada passageiro pode 

determinar temperatura e potência que deseja), o sistema 

de som premium com 16 speakers, navegador GPS, detalhes 

em madeira e metal, entre outros luxos que a Rolls-Royce 

fez questão de integrar neste novo modelo.

Equipado com um motor V12 biturbo, de 6,6 litros e 571 

cv de potência, o Dawn é capaz de atingir os 100 km/h em 

4,9 segundos, enquanto a velocidade máxima está limi-

tada electronicamente nos 250 km/h. Os desempenhos 

são bastante prometedores, se tivermos em conta factores 

como os 5,28 m de comprimento ou os 2500 kg de peso 

que o Dawn marca na hora de subir à balança.

insulation and soundproofing. The canopy can be closed 

while the car is in motion, at speeds of up to 50 km/h 

and takes 22 seconds to cover the four passengers. High-

lights of the car’s interior include the four separate leather 

bucket seats, which stand out for their orange shade, the 

four zone air conditioning (each passenger can set their 

desired temperature and power level), the premium sound 

system with 16 speakers, GPS navigator, wood and metal 

detailing, among other luxuries Rolls-Royce insisted on 

incorporating in this new model. 

Equipped with a twin-turbo 6.6-litre V12 powertrain, 

with a power output of 563 bhp, the Dawn can accelerate 

from 0 to 100 km/h in 4.9 seconds, while its top speed is 

electronically limited to 250 km/h. Such performance lev-

els are very promising when you take into account factors 

such as its overall length of 5.28 m or a weight of 2500 kg 

revealed when the Dawn rolls onto the scales.

O Dawn é capaz de atingir os 100 
km/h em 4,9 segundos enquanto 

a velocidade máxima está limitada 
electronicamente nos 250 km/h. \\ 
The Dawn can accelerate from 0 to 
100 km/h in 4.9 seconds, while its 

top speed is electronically limited to 
250 km/h.
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PREMIUM SPORTS

MANGAIS  
PÓLO CLUB

Glamour equestre \\ Equestrian glamour
TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

Os cavalos galgam o relvado de 230 metros, num vai e 

vem constante entre as duas balizas colocadas nas extre-

midades, onde duas equipas de quatro jogadores disputam 

a pequena bola pelo relvado. O pólo equestre é um dos des-

portos mais antigos do mundo e, durante séculos, foi o jogo 

predilecto das casas reais, sendo secularmente conhecido 

como o «jogo dos príncipes». O Mangais Pólo Club é um 

projecto embrionário em Angola, e Eduardo Vieira, o pre-

sidente do clube, é alguém que tem trabalhado no sentido 

de importar este antiquís-

simo desporto para o país 

e fazer com que o glamour 

do pólo equestre se torne 

um habitué para todos os 

que, como ele, queiram fazer 

deste desporto um hobby de 

fim-de-semana. «Somos o 

primeiro clube de pólo em 

Angola e temos a esperança de que seja um ponto de con-

tacto entre amantes dos cavalos, amantes do desporto e 

amantes da natureza», explica Eduardo Vieira.

O Mangais Pólo Club pretende facilitar o contacto com 

os animais e com a natureza e, concomitantemente, trazer 

para Angola a tradição, o glamour e o charme deste des-

porto. O sonho de Eduardo passa por criar uma equipa de 

pólo angolana, capaz de representar o país em campeona-

tos internacionais. Para isso precisa de apenas quatro joga-

dores, e está convencido de que as eventuais participações 

internacionais tenham o condão de trazer notoriedade ao 

desporto, dando o mote para que se criem mais clubes e 

que surja um número de praticantes suficiente para que 

seja organizado um campeonato regional ou até nacional. 

The horses crisscross the 230-metre field, in a constant 

toing and froing between the two goals set up at each end, 

as the two teams of four players struggle to gain posses-

sion of the small ball. Polo is one the world’s oldest sports 

and, for centuries, it was the favoured game of royal hous-

es, hence the long-held moniker, the «game of princes». 

Mangais Polo Club is a newly-born project in Angola and 

Eduardo Vieira, the club’s president, is someone who has 

striven towards bringing this ancient sport to the country 

and ensuring that polo be-

comes a regular feature for 

anyone who, like him, would 

like to make this a weekend 

hobby. «We are the first polo 

club in Angola and we have 

the hope that it will become a 

point of contact among horse 

enthusiasts, sports fans and 

nature lovers», explains Eduardo Vieira.

Mangais Polo Club aims to foster contact with animals 

and with nature and, at the same time, bring the tradi-

tion, glamour and charm of this sport to Angola. Eduardo’s 

dream involves forming an Angolan polo team, able to rep-

resent the nation at international championships. To do so 

all he needs is four players and he is convinced that possi-

ble international participations would help boost the sport, 

setting the tone for the creation of more clubs and the ap-

pearance of enough players to organise a regional or even 

national championship.

The president of Mangais Polo Club explains that to play 

polo you need to be a good rider: «anyone who knows how 

to ride a horse is 80% of the way to knowing how to play 

O Mangais Pólo Club pretende 
facilitar o contacto com os animais 
e com a natureza. \\ Mangais Polo 

Club aims to foster contact with 
animals and with nature.
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O presidente do Mangais Pólo Club explica que para jo-

gar pólo é fundamental que se saiba montar bem: «quem 

souber montar a cavalo tem 80% daquilo que é necessário 

para jogar pólo». Depois, basta ter alguma sincronia com o 

stick e saber jogar em equipa, seguindo uma estratégia de 

jogo previamente delineada. «É incrível como uma pessoa, 

que é muito mais fraca que um cavalo, é capaz de o domes-

ticar, de o domar e de o levar a ser um só com o cavaleiro, 

de modo a que juntos trabalhem em equipa para vencer. 

Tudo isto é um sentimento único e só quem experimenta 

é que consegue descrever a sensação», resume com en-

tusiasmo este apaixonado pelo desporto e pela natureza. 

polo». Then, all you need is some coordination with the 

stick and some team spirit, following a previously outlined 

game plan. «It’s incredible how a person, who is much 

weaker than a horse, can domesticate it, tame it and train 

it to become one with the rider, so that, together, they can 

work as a team and win. This is all a unique feeling and only 

anyone who experiences it is able to describe the sensa-

tion», the sports and nature fan reveals, enthusiastically.



Na brisa do Atlântico\\ In the Atlantic breeze
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SALGADOS GOLF COURSE
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Numa paisagem deslumbrante, pintada pelo verde que 

compõe a Reserva Natural que convida as diversas espé-

cies de aves a pousar neste campo de Albufeira, na região 

portuguesa do Algarve, a Herdade dos Salgados é um re-

fúgio para qualquer jogador de golfe. Com a brisa vinda do 

Atlântico como acompanhante de cada tacada e a vida 

animal como visita já esperada, o golfe nos Salgados tor-

na-se uma experiência única e memorável. Oferecendo 

um campo em estilo links, com greens e tees próximos, o 

Salgados Golf Course, gerido pelo NAU Hotels & Resorts, foi 

inaugurado em 1994 e tem assinatura do arquitecto Pedro 

Vasconcelos. Com 18 buracos e um comprimento total de 

campo de 6079 metros, este campo é composto por tees 

amarelos, pensados para os jogadores que procuram apro-

veitar a experiência de forma agradável, passeando entre 

as árvores até à praia, sujeitos a depararem-se com alguma 

ave em vias de extinção. Mas, na lista de especificações do 

campo, contam-se também os tees brancos, que não dei-

xam margem para brincadeiras. Indicados para jogadores 

confiantes e apaixonados pela competitividade do golfe, 

estes tees brancos são aconselháveis aos jogadores com 

handicap de apenas um dígito ou a profissionais. Com John 

Wood como profissional do campo, o Salgados Golf Course 

integra uma escola de golfe e a possibilidade de aluguer de 

equipamentos, desde buggies a trolleys, tacos e sacos. Nos 

serviços, destacam-se as áreas para a prática das tacadas 

de curto e longo alcance – a putting green e a driving range, 

respectivamente – e as zonas de restauração.

In a stunning landscape, painted by the greenery mak-

ing up the Nature Reserve, which invites various bird spe-

cies to rest on this course in Albufeira, in the Portuguese 

region of the Algarve, the Herdade dos Salgados is a refuge 

for any golfer. With the breeze coming in off the Atlantic, 

accompanying every shot, and animal life expected as 

‘par for the course’, golf at Salgados becomes a unique and 

memorable experience. Offering a links style layout, with 

close greens and tees, Salgados Golf Course, managed by 

NAU Hotels & Resorts, was opened in 1994 and was de-

signed by architect Pedro Vasconcelos. With 18 holes and 

a total course length of 6079 metres, this course is com-

posed of yellow tees, designed for players looking to make 

the most of the experience in a pleasant manner, mak-

ing their way through the tree towards the beach, likely to 

come across an endangered bird species. But on the course 

specs, we note that there are white tees too, that leave no 

room for mucking about. Suitable for confident players, 

passionate about competitive golf, these white tees are 

recommended for players with a single-digit handicap, or 

professionals. With John Wood as the course pro, Salgados 

Golf Course features a golf school and the possibility to 

hire equipment, including buggies, trolley, clubs and bags. 

Highlights within the facilities include areas for practising 

your short and long game – the putting green and the driv-

ing range, respectively, - and the restaurant areas. 

management; reduction in workers without investment 

that absorbs this loss; accumulation of functions; loss of 

purchasing power.

From organised, routine-focused, disciplined and motivat-

ed teams, we are moving, in many cases, towards the op-

posite. Only thus have we remained competitive. The fleet 

of machines, the equipment, the facilities, for the most 

part, have not been renewed. Important interventions have 

stopped being carried out.

The golf industry has to be truly aware of this silent transi-

tion, which we urgently need to confront with a strong and 

effective strategy.

New challenges have arisen due to the obligation to com-

ply with European directives and environmental con-

cerns within the scope of maintenance. We have to build 

the foundations that will allow us to succeed and win 

recognition. We have to provide greenkeepers with tools 

to face this reality. Being clear and outlining goals for an 

effective strategy.

OPINIÃO \\ OPINION

O greenkeeper tem uma importância vital na solidificação 

e crescimento do produto golfe. É através de profissionais 

qualificados que conseguiremos enfrentar os desafios que 

se nos apresentam.      

Do ponto de vista do negócio, Portugal destaca-se pela 

qualidade da oferta. Os pacotes apresentados ao turista 

são competitivos, é um destino seguro na conjectura em 

que vivemos, e o clima, o povo, a qualidade, a diversão, o 

serviço, a história, a cultura, a vida cosmopolita de Lisboa e 

Porto constituem, entre outros factores, uma enorme valia.  

São valores que devemos preservar e neles investir.

Nos últimos anos, os campos portugueses foram muito 

penalizados, devido a questões que todos conhecemos. A 

manutenção foi particularmente afectada.  

Conseguimos manter a qualidade. Uma qualidade apa-

rente. Desinvestiu-se na qualidade do factor humano: 

contratação de mão-de-obra barata e desqualificada; falta 

de formação; fuga das chefias intermédias, jovens e qua-

lificadas; redução dos funcionários sem investimento que 

permitisse absorver essa perda; acumulação de funções; 

perda do poder de compra.

De equipas organizadas, rotinadas, disciplinadas e moti-

vadas, está-se a passar, em muitos casos, para o inverso. 

Só assim nos mantivemos competitivos. Os parques de 

máquinas, os equipamentos, as infraestruturas, na maioria 

dos casos, não têm sido renovados. Importantes interven-

ções deixaram de ser efectuadas.

A indústria do golfe tem que ter a real consciência desta 

transição silenciosa que urge enfrentar com uma estraté-

gia forte e eficaz. 

Novos desafios surgiram devido à obrigação de cumprir 

com directivas europeias e preocupações ambientais no 

âmbito da manutenção. Temos que construir bases que 

nos permitirão ter sucesso e reconhecimento. Temos de 

providenciar aos greenkeepers as ferramentas para en-

frentar esta realidade. Ser claros e traçar objectivos para 

uma estratégia eficaz. 

A importância vital do greenkeeper

The greenkeeper plays a vital role in the establishment and 

growth of a golf product. It is through qualified profession-

als that we can manage to face the challenges we are given.

From a business point of view, Portugal stands out for the 

quality of its tourism credentials. The packages presented 

to tourist are competitive; this is a safe destination in the 

circumstances in which we live; and the climate, the peo-

ple, the entertainment, the service, the history, the cul-

ture, and the cosmopolitan lifestyle of Lisbon and Oporto, 

among other factors, represent a phenomenal asset. 

They are values that we should preserve and in which we 

should invest.

In recent years, Portuguese courses have been greatly pe-

nalised, due to questions we are all aware of. Maintenance 

has been particularly affected.

We have managed to retain quality. Discernible quality. 

Money has been withdrawn from the quality of the hu-

man factor: hiring of cheap and unqualified labour; lack 

of training; turning away from young and qualified middle 

The vital importance of the greenkeeper

PEDRO REBELO
Presidente da Associação Portuguesa de Greenkeepers
President of the Portuguese Association of Greenkeepers
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Villas&Golfe Angola no seu melhor!
Villas&Golfe Angola at its best!

PREMIUM SPORTS
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2.ª ETAPA DO 
VILLAS&GOLFE 

INTERNATIONAL CUP

Depois de mais um ano em cheio, chegamos à segunda 

prova do circuito Villas&Golfe International Cup, no belís-

simo campo do Mangais Golf Resort, na Barra do Kwanza 

(Luanda), em Novembro do ano que findou. O lugar ideal 

para se comemorar mais um ano da revista entre amigos e 

parceiros. Foi com enorme entusiasmo que a Villas&Golfe 

deu mais uma tacada de sucesso. Os 18 buracos proporcio-

naram verdadeiros momentos desafiantes aos participan-

tes. Aos sabores do presunto ali servido e brindando as ta-

cadas com uma taça de champanhe, sempre acompanha-

dos pela exuberância da paisagem com a natureza envol-

vente, este dia ficará na memória de quem por lá passou. 

Os jogadores, em jeito de convívio, juntaram-se ao mun-

do Villas&Golfe. Nesta prova houve lugar para um almoço 

After another great year, November set the scene for 

the second stage in the Villas&Golfe International Cup, 

held on the beautiful course of Mangais Golf Resort, in 

Barra do Kwanza (Luanda) – the ideal setting in which to 

celebrate another year of the magazine, with friends and 

partners. It was with great enthusiasm that Villas&Golfe 

hit another successful shot. The 18 holes provided truly 

challenging moments for the participants. To the taste of 

fine cured ham and toasting the fine shots with a glass of 

champagne, while accompanied by the exuberance of the 

stunning natural surroundings, this was a day to be re-

membered for all those who took part in it.

The players also joined the world of Villas&Golfe, in a 

convivial moment of celebration. The sporting event also 
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comemorativo, no restaurante do Mangais, em celebração 

ao 6.º aniversário da Villas&Golfe e, por entre a boa comi-

da e boa disposição, também se distinguiu a entrega de 

prémios aos jogadores mais bem pontuados desta com-

petição, seguindo-se um sorteio. E aqui destaca-se, para  

1.º Net, Nguyen Manh Cuong, seguindo-se Do Thi Bich Lien 

com o 2.º Net e o 3.º Net foi para Mell Gazloff. Já na classe 

dos prémios da categoria Gross atribuídos ficou em 1.º lu-

gar António Luife; em 2.º Victor Marçal; e o 3.º Gross foi para  

António Avelino. Por último, António Avelino, mais uma 

vez, arrecadou o Longest Drive e Mário Pires o Nearest to 

the Pin. Como não poderia deixar de ser, a este evento co-

memorativo da Villas&Golfe associaram-se grandes mar-

cas de prestígio para celebrar mais uma etapa. E o circuito 

continua! Em Março, deste ano, rumamos ao campo de 

golfe do Polana, em Maputo. Mais um desafio! Claro, sem 

esquecer a competição!

featured a celebratory lunch, at the Mangais restaurant, 

to commemorate the 6th anniversary of Villas&Golfe and, 

apart from the good food and fine spirits, other highlights 

included the prize giving ceremony, awarding the high-

est scoring players in this competition, followed by a prize 

draw. Accolades went to Nguyen Manh Cuong, 1st place in 

the Net event, followed by Do Thi Bich Lien, in 2nd place, and 

the 3rd Net went to Mell Gazloff. The awards in the Gross 

category went to António Luife, in 1st place; 2nd for Victor  

Marçal; and 3rd Gross went to António Avelino. Finally, Antó-

nio Avelino, once again, won the Longest Drive, while Mário 

Pires took the Nearest to the Pin. As always Villas&Golfe 

teamed up with major prestige brands for this commem-

orative event to celebrate another stage. And the circuit 

continues! In March this year, we will head to the Polana 

golf course, in Maputo. Another challenge! Not forgetting 

the competition, of course! 

FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MIDAN
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1.º NET -  NGUYEN MANH CUONG

2.º NET - DO THI BICH LIEN 3.º NET - MELL GAZLOFF

1.º GROSS - ANTÓNIO LUIFE 2.º GROSS - VICTOR MARÇAL




