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EQUIPA VILLAS&GOLFE TEAM

Here we are, once again. 

With an issue packed with luxury, in its simplest form. We 

make the most of the best that’s out there. There is always 

an ostentatious side, and another of simplicity. We are 

this – simple –, but proud of our work. We appreciate our 

roots. Our people. Travels. Flavours. Everything! This is the 

side we want to share with you. We begin with questions, 

and this time it’s Ricardo Viegas de Abreu’s turn to answer 

them. He likes doing things! And we do too. Many! We con-

tinue with an economic vision of banking, through the 

words of Maria João Almeida. We talk about the increase 

in citrus fruit and cattle production in the province of Huíla. 

And then, in the poetry of the arts, we find the stunning  

Palácio de Ferro, a building, which possibly carries the name 

of Gustave Eiffel. Then, we head off to Madagascar, on an ir-

resistible scenic journey, where forest and mountains em-

brace. And we stop to take in a deep breath! Later we arrive 

in Indonesia and here, with a view of the turquoise sea, we 

make the most of pleasure between earth and sea. And we 

kick back and relax! There’s time to appreciate the hand-

stitched wonders of Tony Miranda, before hitting the road 

once again, in a centennial classic, the BMW Individual  

Series 7 The Next 100 Years. 

Chegamos, de novo, até Si. 

Uma edição de muito luxo, no seu mais simples estado. 

Aproveitamos o que de melhor existe. Há sempre um lado 

de ostentação, e outro de simplicidade. Nós somos isto  

– Simples –, mas orgulhosos do nosso trabalho. Damos va-

lor às nossas raízes. Às nossas gentes. Às viagens. Aos sa-

bores. A tudo! Este é o lado que queremos partilhar consigo. 

Começamos com perguntas, e desta vez é Ricardo Viegas de 

Abreu que nos responde. Gosta de fazer coisas! E nós tam-

bém. Muitas! Passamos para uma visão económica da ban-

ca, através das palavras de Maria João Almeida. Falamos do 

aumento de produção citrina e bovina na província de Huíla. 

E depois, na poesia das artes, encontramos o deslumbrante 

Palácio de Ferro, uma obra que, possivelmente, traz consigo 

o nome de Gustave Eiffel. Depois, seguimos até Madagáscar, 

numa viagem paisagística irresistível, onde as montanhas 

e a floresta se abraçam. Respiramos! Logo mais, chegamos 

à Indonésia, e aqui, com vista para o mar azul-turquesa, 

desfrutamos do prazer entre a terra e o mar. Relaxamos! Te-

mos tempo para apreciar os pontos dados à mão por Tony  

Miranda. E seguimos viagem num centenário clássico, o 

BMW Individual 7 Serie The Next 100 Years. 

A simplicidade Simplicity
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A Companhia de Dança Contemporânea (CDC) represen-

tou Angola no evento Encontros de África, que decorreu 

em Abril no Teatro Municipal de Niterói, no Brasil. A compa-

nhia angolana apresentou a peça Mpemba Nyi Mukundu, 

num evento que contou com a participação de artistas de 

outros países africanos, nomeadamente do Benim e da 

África do Sul que, em conjunto com artistas brasileiros, 

foram responsáveis pelas apresentações de música, arte e 

teatro e pelos debates que tiveram lugar no evento. Segun-

do a própria CDC, a peça em apresentação esgotou o Tea-

tro Municipal de Niterói nas duas noites em que foi a palco, 

tendo sido mesmo ovacionada de pé pela plateia presente. 

A CDC foi fundada em 1991 e é, actualmente, membro do 

Conselho Internacional de Dança da UNESCO. A compa-

nhia tem 25 obras originais, que foram já apresentadas em 

mais de 13 países.  

The Companhia de Dança Contemporânea (Contempo-

rary Dance Company or CDC) represented Angola at the 

Encontros com África (Encounters with Africa) event, held 

in April, at Niterói Municipal Theatre, in Brazil. The Angolan 

company presented the piece Mpemba Nyi Mukundu, at 

an event that involved the participation of artists from oth-

er African nations, including Benin and South Africa, who, 

together with Brazilian artists, were responsible for per-

formances of music, art and theatre, and for the debates 

held as part of the event. According to the CDC, the piece 

they performed at the Niterói Municipal Theatre was sold 

out on the two nights they appeared, and they were given a 

standing ovation by the audience. The CDC was founded in 

1991 and is currently a member of UNESCO’s International 

Dance Council. The company has 25 original works, which 

it has performed in more than 13 countries.  

COMPANHIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA 

\\NEWS
O Banco Comercial Português (BCP) oficializou, no final de 

Abril, a fusão entre o Banco Millennium Angola (BMA) e o 

Banco Privado Atlântico (BPA). Com esta fusão, autorizada 

pelo Banco Nacional de Angola e pelo Executivo, nasce o 

novo BMA que passa a ser uma das maiores instituições 

bancárias a operar em Angola. O novo banco passará a ser, 

segundo as previsões, a segunda maior instituição privada 

em crédito à economia, com uma quota de mercado que se 

aproximará de 10% em volume de negócios, segundo da-

dos apontados pela instituição bancária portuguesa. 

Esta fusão estava a ser preparada desde o início de Ou-

tubro de 2015, data em que a operação foi anunciada. O  

Banco Millennium Angola começou a operar em 2006, 

tendo no final de 2007 aberto o seu capital à petrolífera 

angolana Sonangol e ao BPA. A fusão entre os dois ban-

cos permitirá a integração das operações angolanas de 

duas instituições que são já parceiras desde 2008. O Banco 

Comercial Português detinha 50,1% do Millennium BCP 

e passa agora a deter 20% da nova instituição, reduzindo, 

deste modo, a sua influência em território angolano. 

At the end of April, Portugal’s Banco Comercial Português 

(BCP) made the merger between Banco Millennium  

Angola (BMA) and Banco Privado Atlântico (BPA) official. 

Authorised by the National Bank of Angola and by the  

Angolan government, this merger results in the new Banco 

Millennium Atlântico (BMA), which becomes one of the 

largest banking institutions to operate in Angola. Accord-

ing to forecasts, the new bank will be the second largest 

private institution in loans to the economy, with a market 

share approaching 10% of business volume, according to 

data published by the Portuguese banking institution.

This merger was being prepared since the beginning of 

October 2015, when the operation was announced. Banco 

Millennium Angola started operations in 2006, and in late 

2007 opened up its capital to Angolan oil company Sonan-

gol and BPA. The merger of the two banks will enable the 

integration of Angolan operations of two institutions that 

have already been partners since 2008. Banco Comercial 

Português held 50.1% of Banco Millennium Angola and will 

now hold 20% of the new institution, thereby reducing its 

influence in Angola.

BANCO MILLENNIUM ATLÂNTICO 
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A exposição colectiva Bué Prá Frente apresentou o tra-

balho de quatro fotógrafos angolanos, enquadrados na 

5.ª edição da Vidrul Fotografia, no Espaço Luanda. Diana  

Cassinda, Rui Magalhães, João Monteiro e Amilton Serrano 

foram os fotógrafos convidados para a exposição, tendo 

sido desafiados a expor trabalhos que os mesmos consi-

derassem representar o quotidiano angolano sob a lente 

de uma câmara, seja na relação familiar, religiosa ou ficcio-

nal. Segundo Keyezua, curadora da Vidrul, esta edição pre-

tendeu «promover uma maior compreensão e apreciação 

das implicações artísticas, evolucionárias, sociais e cultu-

rais das imagens no mundo de hoje». 

The group exhibition Bué Prá Frente featured the work of 

four Angolan photographers, as part of the 5th edition of 

Vidrul Fotografia, at Espaço Luanda. Diana Cassinda, Rui 

Magalhães, João Monteiro and Amilton Serrano were the 

guest photographers for the exhibition, after being chal-

lenged to exhibit works that they felt represented every-

day life in Angola through the camera lens, from a family, 

religious or fictional perspective. According to Keyezua, 

the curator of the Vidrul photography event, this edition 

intended «to encourage a greater understanding and ap-

preciation of artistic, evolutionary, social and cultural im-

plications of images in today’s world». 

VIDRUL FOTOGRAFIA

AMILTON SERRANO

JOÃO MONTEIRO DIANA CASSINDA

RUI MAGALHÃES
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Januário Jano foi condecorado em Veneza, Itália, com o 

prémio Arte Laguna, na categoria Business for Art. A ce-

rimónia de entrega do prémio contou com a presença do 

artista angolano, que recebeu um valor monetário de cinco 

mil euros, para além do direito a participar numa residên-

cia artística, que se realizará durante um mês na cidade de 

Milão, onde irá desenvolver peças únicas para a colecção 

Primavera-Verão 2017 de bolsas e acessórios da marca ita-

liana Deglupa. O Art Laguna é um prémio internacional de 

arte patrocinado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros 

da República da Itália e pela universidade veneziana Ca’ 

Foscari. Presidido pelo Curador e Crítico de Arte Igor Zanti, 

o corpo de jurados foi também composto por especialis-

tas de alto nível, como directores de museus, curadores e 

críticos de arte. Januário Jano concluiu, em 2015, uma pós-

-graduação em Estudos de Design, na ex-Universidade de 

Guildhall (actual London Metropolitan University) e explo-

ra, enquanto artista, questões relacionadas com estética e 

cultura em contexto social. 

Januário Jano has been awarded the Arte Laguna prize, in 

the Business for Art category, at the event held in Venice, 

Italy. The prize ceremony was attended by the Angolan 

artist, who received prize money valued at five thousand 

euros, in addition to the right to take part in an artistic resi-

dence, lasting a month, in the city of Milan, where he will 

develop unique pieces for the spring-summer 2017 col-

lection of bags and accessories for Italian brand Deglupa. 

Arte Laguna is an international art prize sponsored by the  

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy and by 

the Ca’ Foscari University of Venice. Presided over by cu-

rator and art critic Igor Zanti, the jury also included expert 

specialists, such as museum directors, curators and art 

critics. In 2015 Januário Jano completed a post-graduate 

course in Design Studies at the former London Guildhall 

University (now London Metropolitan University) and, as 

an artist, explores issues related to aesthetics and culture 

in a social context. 

ARTE LAGUNA
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As artes plásticas angolanas de Ricardo Kapuka estiveram 

em exibição em Portugal, na Galeria Nuno Sacramento, em 

Ílhavo. A exposição de pintura Sete Dias – Antes e Depois 

esteve em exposição em Abril, numa montra que mostrou 

o trabalho do angolano durante mais de um mês, já que 

ficou patente até dia 21 de Maio. Em Portugal, o artista an-

golano mostra uma série de panos pintados com base na 

técnica de stencil/grafiti, numa linguagem de inspirações 

urbanas que pretende retratar as tradições e os velhos 

costumes angolanos. Segundo Domingos Lopes, Cônsul 

Geral da República de Angola no Porto, a obra de Kapuka 

«mostra as vivências do artista no seu dia-a-dia, uma ins-

piração pura, testemunho de recolha e partilha de expe-

riências pessoais que reflectem a essência da cultura e dos 

hábitos de Angola». Ricardo Kapuka nasceu em Catumbe-

la, mas estudou artes gráficas e desenho de animação 2D 

em Lisboa, onde viveu durante 15 anos. O artista foi galar-

doado em 2012 com o prémio Ensa-Arte para a pintura. 

The Angolan visual artwork of Ricardo Kapuka was on dis-

play at the Nuno Sacramento Gallery, in Ílhavo. The paint-

ing exhibition showing the Angolan’s work, entitled Sete 

Dias – Antes e Depois (Seven Days – Before and After), 

ran for more than a month, on show from April until May 

21. Meanwhile, in Portugal, the Angolan artist is exhibiting 

a series of painted fabrics using stencil and graffiti tech-

niques, in a language of urban inspiration, which aims to 

portray the traditions and old customs of Angola. Accord-

ing to Domingos Lopes, Consul General of the Republic of 

Angola in Oporto, Kapuka’s work «reveals the experiences 

of the artist in his day-to-day life; a pure inspiration, testi-

mony of gathering and sharing personal experiences that 

the reflect the essence of the culture and of the customs 

of Angola». Ricardo Kapuka was born in Catumbela, but 

studied graphic art and 2D animation design in Lisbon, 

where he lived for 15 years. The artist was awarded the  

Ensa-Arte prize for painting in 2012. 

RICARDO KAPUKA

O Protótipo Um – o OMEGA Seamaster 300 utilizado por 

Daniel Craig em SPECTRE (o mais recente filme da saga 

007) – foi vendido no leilão temático Bond em Londres, 

no qual as licitações atingiram as 92,500 libras britânicas 

(cerca de 133 mil dólares). Este relógio especial apresenta, 

entre outras características, uma caixa em aço inoxidável 

e um mostrador preto polido. O valor angariado no leilão 

reverteu integralmente a favor da Doctors Without Borders 

e de outras organizações sem fins lucrativos.

The Prototype No. 1 – OMEGA Seamaster 300 worn by  

Daniel Craig in SPECTRE (the latest film in the 007 saga) 

– was sold at a Bond themed auction, in London, at which 

bids rose all the way to £92,500 (around 133,000 USD). 

This special watch features, among other characteristics, 

a stainless steel case and polished black dial. The monies 

raised at the auction were donated in their entirety to Doc-

tors Without Borders and to other charity organisations.

OMEGA 

L’Eau de Toilette Fraîche é a nova fragrância criada pelo 

perfumista Christophe Raynaud. Raynaud inspirou-se no 

motivo olfactivo de L’Eau d’Issey pour Homme, lançado 

originalmente em 1994, para compor uma novíssima nota 

olfactiva. Nas notas de topo, o brilho vibrante de uma to-

ranja   é combinada com uma dose generosa de cardamomo 

fresco, proporcionando vitalidade e energia. A fragrância 

desenvolve-se nas poderosas notas de coração tingidas 

com sálvia e lavanda. Um perfume masculino e sofisticado 

e que exala uma frescura mineral.

L’Eau de Toilette Fraîche is the new fragrance created by 

perfumer Christophe Raynaud. Raynaud drew his inspi-

ration from the original signature of L’Eau d’Issey pour 

Homme, originally launched in 1994, to compose a brand 

new blend of olfactory notes. In the top notes, the vibrant 

buzz of grapefruit is combined with generous dose of fresh 

cardamom, producing vitality and energy. The fragrance 

develops into the powerful heart notes of sage and laven-

der. A masculine and sophisticated perfume that exhales 

mineral freshness.

CHRISTOPHE RAYNAUD



Tão pura. Tão só. Tão esbelta. Ela ali está, como se de o suavizar de uma Deusa se 

tratasse. Ela reina. No meio da imensidão dos arbustos e das planícies ela faz-nos 

parar e, sem muito a dizer, continuar estáticos a admirá-la. Tem a puridade de nos 

dar ar, sombras, as flores mais belas e os frutos mais saborosos. Ela é Deusa de si. É 

alegria no seu canto, quando, com o soprar dos ventos, ela se transforma em me-

lodia. A árvore, tão especial, enche planícies de boa energia, de imagens que nos 

ficam marcadas para sempre, tal como esta. Aqui, algures por Benguela, encontra-

mos paisagens como esta, que nos deixa rendidos ao tempo e à passagem. A árvore, 

e muitas como esta, despida ou não, acompanha-nos a vida inteira, é o nosso respi-

rar. Nossa mais fiel companheira.

So pure. So alone. So slender. There she is, as if she were the soothing of a goddess. 

She reigns. In the midst of the vastness of bushes and of plains she brings us to a 

standstill and, with nothing to say, we remain dumbstruck, admiring her. She has 

the purity to give us air, shade, the most beautiful flowers and the most delicious 

fruit. She is her own goddess. Joy bursts from her song, when the wind blows, she is 

transformed into melody. The tree, so special, fills the plains with good energy, with 

images that we will never forget, such as this one. Here, somewhere in Benguela, we 

find landscapes such as this, which cause us to surrender to time and to the land-

scape. The tree, and many like this one, bare or not, accompanies us throughout life, 

it is our breathing. Our most faithful companion. 

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO
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RICARDO VIEGAS 
DE ABREU

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PHOTO ATELIER©WALTER FERNANDES

«Sou um técnico e não um político»
«I’m a technician, not a politician»

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

He likes getting things done! «Things that aren’t really im-

portant», stresses Ricardo, with the conviction of his life 

values. This so-called «reserved» man, «unafraid of mak-

ing mistakes», has family at the heart of his priorities, his 

safe haven. He likes to share with his friends. He wants to 

travel and «do new and interesting things». What things?! 

We’ll find out in the content of this interview. Ricardo  

Viegas de Abreu has a degree in Economics, gained at  

Lisbon’s Lusíada University, in Portugal. Without once 

looking back, he immediately embarked on an adventure 

that led him to England, where he took a MBA in Business 

Administration, at the University of Bath, with his master’s 

thesis entitled The opportunities of the oil industry in Sub-

Saharan Africa. But, instead of entering the oil industry, Ri-

cardo chose to join the team that witnessed the creation of 

Angola’s first private bank, what is now BAI - Banco Ango-

lano de Investimentos. The year was 1997. Ten years down 

the line, he left. He was the co-founder of another bank, 

BNI – Banco de Negócios Internacional. In 2008 he began 

working in the public sector. A year later he was appointed 

vice governor of the National Bank of Angola. He stepped 

down in 2015, to start lecturing post graduate studies at 

the Universidade Católica in Oporto and at the MBA Atlân-

tico programme. And, since then, he wants to continue  

doing things!

Gosta de fazer coisas! «Coisas que nos são verdadeiramen-

te importantes», destaca Ricardo, com a firmeza dos seus 

valores de vida. Este homem, dito «reservado» e «sem 

medo de errar», tem na família o centro das suas priorida-

des, o seu porto de abrigo. Com os amigos gosta de parti-

lhar. Tem vontade de caminhar e «fazer coisas novas e in-

teressantes». Que coisas?! Vamos descobrir no teor desta 

entrevista. Ricardo Viegas de Abreu concluiu a licenciatura, 

em Economia, pela Universidade Lusíada de Lisboa, Portu-

gal. Não olhando para trás, embarca, de imediato, na aven-

tura que o conduziu até Inglaterra, onde se tornou Mestre, 

MBA – Master in Business Administration, pela University 

of Bath, com a defesa da tese As oportunidades do sector 

petrolífero na África Subsariana. Mas, em vez de enveredar 

pelo sector petrolífero, Ricardo optou por incorporar-se na 

equipa que viu o primeiro banco privado angolano nascer, 

o actual BAI - Banco Angolano de Investimentos. Estamos 

no ano de 1997. Passados dez anos saiu. Foi co-fundador 

de um outro banco, BNI – Banco de Negócios Internacional.  

Em 2008 passou a exercer funções no sector público. Um 

ano depois, foi nomeado Vice-governador do Banco Na-

cional de Angola. Sai em 2015, passa a leccionar cursos de 

pós-graduação na Universidade Católica do Porto e no MBA 

Atlântico. E, desde então, quer continuar a fazer coisas!
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O orçamento de estado angolano para 2015 foi forte-

mente prejudicado pela queda do preço do crude nos mer-

cados internacionais. De que forma Angola pode minimi-

zar os prejuízos num futuro breve?

A queda dos preços do petróleo, que iniciou no tercei-

ro trimestre de 2014, provocou mais uma vez desafios ao 

quadro macroeconómico nacional. Embora haja quem te-

nha pensado num carácter conjuntural e passageiro, está 

a provar-se mais longo e mais estrutural, principalmente 

para economias cuja dependência deste recurso natural é 

expressiva. Minimizar os prejuízos pressupõe que, por via 

de medidas de política macroeconómicas selectivas e ca-

libradas, combinadas com medidas de ajustamento estru-

tural, se procure evitar, por um lado, que o quadro de esta-

bilidade macroeconómica seja demasiadamente afectado 

e, por outro, preparar uma nova fase de impulso da econo-

mia. Devendo-se aproveitar da melhor forma o momento 

menos positivo para se preparar a economia nacional, e o 

país para um novo ciclo de crescimento, mais prosperidade 

e sustentabilidade.

Esta crise veio demonstrar a urgência que Angola tem 

em encontrar formas de tornar a sua economia menos 

petro-dependente? 

O peso e dependência deste sector não é uma matéria 

nova, é uma matéria que nos 

preocupa a todos e não se al-

terará no curto prazo. O impor-

tante é conseguir-se garantir 

que a gestão criteriosa e eficaz 

dos recursos provenientes do 

maior sector da economia, por 

enquanto, permitam constituir 

as salvaguardas macroeconó-

micas necessárias para os momentos de crise, bem como 

apoiar o crescimento e modernização do sector não petro-

lífero. Devem-se criar condições para que a economia seja 

mais resiliente à volatilidade dos preços do petróleo, en-

quanto se estimula o esforço de crescimento do sector não 

petrolífero, privilegiando a autossuficiência alimentar e di-

namização de um sector exportador que pelo menos con-

siga adicionar valor aos recursos de exportação, como por 

exemplo o mineral, florestal, pesqueiro, turismo e cultura.

É urgente reestruturar a economia angolana?

A economia angolana nos últimos 13 anos sofreu trans-

formações muito significativas. Quer em termos de pro-

duto interno bruto e sua estrutura, como no rendimento 

per capita, despesa fiscal, impulsionando os projectos de 

investimento público e despesas decorrentes da extensão 

da administração pública a todo o território nacional. Todos 

estes ganhos, alicerçados no Plano de Reconstrução Na-

cional, garantiram inquestionáveis benefícios para a eco-

nomia nacional e para os seus cidadãos. Mas, ainda assim, 

The Angolan state budget for 2015 was strongly affected 

by the drop in the price of crude oil in international mar-

kets. How can Angola minimise losses in the near future?

The fall in oil prices, which began during the first quar-

ter of 2014, has once again raised challenges within the 

national macroeconomic framework. Although some 

thought it would be short-term and only temporary, it is 

proving to be longer and more structural, especially for 

economies that are highly dependent on this natural re-

source. Minimising losses requires that, through selective 

and calibrated macroeconomic policy measures, com-

bined with structural adjustment measures, we try to 

prevent, on the one hand, that the framework of macro-

economic stability is too greatly affected and, on the other, 

prepare a new phase for boosting the economy. We should 

make the very most of the less positive moment to get the 

national economy ready, and the country, for a new period 

of growth, more prosperity and sustainability.

Has this crisis highlighted Angola’s dire need to find 

ways of making its economy less dependent on oil? 

The importance of this sector is nothing new, it is some-

thing that concerns us all and will not be changed in the 

short term. What matters is managing to ensure that the 

careful and effective management of resources from the 

largest sector of the economy, 

for the time being, can make 

up the macroeconomic safe-

guards necessary for times of 

crisis, as well as supporting the 

growth and modernisation of 

the non oil sector. Conditions 

should be created to make the 

economy more resilient to the 

volatility of oil prices, while stimulating efforts for growth 

in the non oil sector, favouring food self-sufficiency and 

boosting the export sector, which at least manages to add 

value to export resources, such as, for example, mineral, 

forestry, fishery, tourism and cultural industries.

Does the Angolan economy urgently need to be restruc-

tured?

During the last 13 years the Angolan economy has gone 

through major transformations. Whether in terms of its 

gross domestic product and its structure, or in terms of 

income per capita, fiscal expenditure, boosting public in-

vestment projects and expenditure  arising out of the pub-

lic administration’s expansion across the entire national 

territory. All these gains, rooted in the National Recon-

struction Plan, ensured unquestionable benefits for the 

national economy and for the nation’s citizens. But, even 

so, given the persistent vulnerability of our economy, and 

the structural challenges we still face, we need to embark 

on a new cycle. It involves us having a lesser burden of the 

«Angola, um destino de 
investimento privilegiado para os 
próximos 15 anos» \\ «Angola, a 
prime investment destination for 

the next 15 years»

face à persistente vulnerabilidade da nossa economia, e 

desafios estruturais que ainda possuímos, precisamos de 

entrar num novo ciclo. Passa por termos um peso menor 

do Estado, mas mais qualidade na sua intervenção, e mais 

sector privado, seja nacional ou estrangeiro. É importante 

não esquecer que, ao longo destes anos, sectores onde se 

tinha dez empresas, hoje têm 200; sectores com 1500 tra-

balhadores, hoje têm 5000; sectores com dezenas de mi-

lhares de clientes, hoje têm milhões. 

Mas isso impulsionou o aumento de gaps de conheci-

mento e capacidade?

O crescimento pode ter sido exponencial em alguns ca-

sos. Um dos principais desafios do país é, também, a forma-

ção de quadros e incorporação de competências, mesmo 

que vindas de outras geografias. O Estado lançou, e bem, o 

Plano Nacional de Formação de Quadros (PNFQ), respon-

dendo a esse desafio, mas o sector privado deve e pode 

também fazer mais no capítulo da formação e a capacita-

ção dos quadros. O sistema de ensino deve perspectivar as 

state, but with greater quality in its intervention, and more 

of the private sector, whether national or foreign. It’s im-

portant not to forget that, over the years, sectors in which 

there were once ten companies now have 200; sectors with 

1500 workers now have 5000; sectors with tens of thou-

sands of customers, now have millions. 

But hasn’t this led to increasing gaps in knowledge  

and skills?

The growth may have been exponential in some cases. 

One of the main challenges facing the country is, also, ex-

ecutive training and incorporating skills, even when they 

come from other places. The state successfully launched 

the National Executive Training Plan (PNFQ), rising to this 

challenge, but the private sector should and could also do 

more in the area of training and skill improvement in exec-

utive staff. The education system should take into account 

the knowledge requirements of executives of tomorrow. 

Recent studies show that, by 2050, 56% of the world popu-

lation under the age of 25 will live in Africa.  
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necessidades de conhecimento dos quadros do amanhã. 

Estudos recentes apontam para que, em 2050, 56% da 

população mundial com idade inferior a 25 anos viverá  

em África.  

Muitos investidores estrangeiros estão a enfrentar dificul-

dades e a equacionar resfriar o investimento em Angola…

Angola continua a ser um país de grandes oportunida-

des. Olhando para o contexto global e sendo África, actual-

mente, o foco de atenção dos grandes investidores inter-

nacionais, Angola ocupa, certamente, os lugares cimei-

ros dos países do continente interessantes para investir.  

Angola, sem sombra de dúvidas, é um destino de inves-

timento privilegiado para os próximos 15 anos. O mundo 

global vive desafios cujas respostas, muitas delas, podem-

-se encontrar em África. Embora um caminho longo esteja 

ainda por fazer, foram desenvolvidas algumas áreas, mas 

outras fundamentais continuam a merecer a nossa aten-

ção cuidada, sobretudo na criação de capital humano. Sem 

querermos encontrar justificações, para algumas áreas 

que poderiam estar melhores, é preciso não esquecer que, 

finda guerra e nas duas últimas legislaturas, Angola viveu 

dois ciclos de crise devido à queda dos preços de petróleo. 

Com a incerteza no mercado petrolífero mundial, tere-

mos um 2016 com muitas interrogações?

Será certamente um ano desafiante, pois o prolongar da 

depressão dos preços do petróleo amplia os desafios finan-

ceiros, seja para fazer face à execução interna de despesas, 

seja para pagamento a compromissos e necessidades do 

exterior. Considero um bom ano para se reflectir e procu-

rar activar outras oportunidades. É preciso redesenhar um 

Many foreign investors are facing difficulties and con-

sidering cooling investment in Angola…

Angola is still a country offering great opportunities. 

Looking at the global context and as Africa is currently the 

focus of attention of major international investors, Angola 

certainly occupies one of the top spots of countries within 

the continent that are interesting in terms of investment. 

Angola, without a shadow of a doubt, is a prime investment 

destination for the next 15 years. The global world is going 

through challenges, the answers to which, many of them 

that is, can be found in Africa. Although the road to travel 

is long, some areas have been developed, while other fun-

damental ones are still worthy of our special attention, in 

particular in the creation of human capital. Without wanting 

to find justifications, for some areas that could have been 

better, it is vital we don’t forget that, when the war was over 

and during the last two parliamentary terms, Angola went 

through two cycles of crisis due to the fall in oil prices. 

With uncertainty in the world’s oil market, will 2016 be a 

year of many issues?

It will certainly be a challenging year, as the prolonga-

tion of dips in oil prices only adds to financial challenges, 

whether these involve tackling internal spending or the 

payment of commitments and requirements from abroad. 

I see it as a good year to reflect and strive to enable other 

opportunities. A model of external dependency needs to 

be redesigned, to domestic dependency, striving to find 

the essential abroad, and which is truly differentiating and 

necessary. The Angolan people are very creative; we need 

to take advantage of this spontaneity and verve, to over-

turn these less positive moments.  

modelo de dependência externa, para dependência do-

méstica, procurando buscar no exterior o essencial, e que 

verdadeiramente seja diferenciador e necessário. O povo 

angolano é muito criativo, é preciso aproveitar essa espon-

taneidade e garra para reverter estes momentos menos 

positivos.  

Saiu na hora certa do cargo de Vice-Governador do Ban-

co Nacional de Angola ou ainda havia muito mais para dar 

à casa? 

Os lugares públicos não são vitalícios. Depois de seis 

anos no Banco Central, saí com um sentimento de missão 

cumprida, naquilo que foram as orientações e missão que 

nos foi confiada. É importante perceber que, face a novas 

circunstâncias e novos desafios, outros podem ter um 

perfil mais adequado para lidar com elas. Apesar do sen-

timento de missão cumprida, percebemos que os desafios 

continuam a existir e tratando-se de matérias e um sec-

tor muito dinâmico, em permanente evolução, há sempre 

qualquer coisa mais para fazer ou aprimorar. Neste parti-

cular não há obras acabadas. 

De que forma retrata a experiência vivida enquanto 

Vice-Governador do BNA? Que desafios viu cumpridos e  

por realizar?

Uma experiência muito 

enriquecedora. O Banco Cen-

tral é uma instituição muito 

completa. Há o lado da ‘em-

presa,’, com todos os seus te-

mas relacionados: adminis-

trativos, recursos humanos, 

contabilísticos e financeiros. 

E, por outro, as funções de 

eleição, ao nível da política monetária e cambial: função 

estatística, gestão do meio circulante, gestão do sistema 

de pagamentos, regulatória e de supervisão. Penso terem 

sido dados passos significativos em toda a dimensão ins-

titucional de uma organização grande e complexa com 

responsabilidades de Estado. É preciso entender o Banco 

Central como uma instituição que serve os cidadãos: co-

meçando na valorização da moeda nacional, procurando 

garantir a redução do nível de variação dos preços, até ga-

rantir o justo, equilibrado e equitativo desenvolvimento da 

função bancária e não bancária pelas entidades reguladas. 

Estou convicto de que em toda essa dimensão procurou-

-se evoluir. Como disse, nunca num processo de obra aca-

bada. Penso agora estarmos numa fase de implementação 

efectiva do conjunto de iniciativas e acções regulatórias 

que durante aquele período foram desencadeadas. 

 Que ambições políticas tem em mente para si? Ficaria 

satisfeito, por exemplo, se fosse apontado para um cargo 

político? Qual?

Did you leave the post of vice governor of the National 

Bank of Angola at the right time, or was there still a lot left 

to be done? 

Public posts aren’t for life. After six years at the Cen-

tral Bank, I left with a feeling of mission accomplished, in 

terms of the directives and mission that was given to us. 

You need to understand that, in the light of new circum-

stances and new challenges, other people might have a 

more suitable profile to deal with them. Despite the feeling 

of mission accomplished, we understand that the chal-

lenges are still there and as this concerns matters and a 

very dynamic sector, continually evolving, there is always 

something more to be done or improved. In this regard, 

your work is never complete. 

How would you describe your experience as vice gover-

nor of the National Bank of Angola? What challenges did 

you see overcome and yet to be met?

A very enriching experience. The Central Bank is a high-

ly comprehensive institution. There is the ‘company’ side, 

with all its related areas: administrative, human resources, 

accounting and financial. And, on the other, its primary 

functions, in terms of monetary and exchange rate policy: 

statistics function, managing money circulation, manag-

ing the payment system, 

the regulatory and super-

visory system. I think that 

significant steps have been 

made throughout the insti-

tutional dimension of a large 

and complex organisation 

with state responsibilities. 

You have to view the Central 

Bank as an institution that 

serves the citizens: starting with the valuation of the na-

tional currency, striving to ensure the reduction of the level 

of variation of prices, to guaranteeing the just, balanced 

and equitable development of the banking and non bank-

ing function by regulated bodies. I am convinced that we 

strove to evolve this entire dimension. As I said, your work 

is never complete. I think that now we are in a phase of ef-

fective implementation of the series of regulatory initia-

tives and actions, which were triggered during that period. 

What political ambitions do you have? Would you be 

happy, for example, if you were appointed to political of-

fice? What role?

I’m a technician, not a politician. As such my ambitions 

are very focused on life and on serving, or on providing 

a service to the nation through the technical knowhow I 

strive to build up, and that I can, thereby, transmit and pass 

on to others. Throughout my professional career, only my 

time spent at the Central Bank could be associated with 

political functions. I also think, and knowing my profile, 

«É preciso redesenhar um modelo 
de dependência externa, para 

dependência doméstica» \\ «A 
model of external dependency 

needs to be redesigned, to domestic 
dependency»
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«O povo angolano é muito 
criativo, é preciso aproveitar essa 

espontaneidade e garra para 
reverter estes momentos menos 

positivos» \\ «The Angolan people 
are very creative; we need to take 
advantage of this spontaneity and 

verve, to overturn these less positive 
moments»

Sou um técnico e não um político. As minhas ambições 

estão por isso muito alinhadas na perspectiva de vida e de 

servir, ou de prestar um serviço à nação pelo conhecimen-

to técnico que procuro acumular, e que posso, deste modo, 

transmitir e transferir para os outros. De toda a minha car-

reira profissional somente esta passagem pelo Banco Cen-

tral se poderá associar a funções políticas. Também penso, e 

conhecendo o meu perfil, que sou uma pessoa talhada para 

missões. Sempre estive disponível para ajudar e dar o meu 

contributo para que possamos ver Angola como um país de 

que todos nos orgulhamos e onde gostamos de viver.  

Actualmente qual é a sua actividade profissional? 

Depois do período sabático imposto por Lei e regula-

mentos do BNA, mantive-me a contribuir como assessor 

do Ministro das Finanças e a apoiar em algumas iniciativas 

relacionadas àquele Ministério, e também do Ministério da 

Justiça. Estou igualmente a leccionar, em cursos de pós-

-graduação. Esta actividade está a contribuir para estudar 

e concentrar-me em juntar peças que espero que venham 

a ser muito mais do que isso, - quando passar de sonho 

a realidade, falarei com mais detalhe... até lá, a sabedoria 

dos mais velhos ensina-nos 

que devemos guardar o se-

gredo connosco. Por último, 

organizando as minhas ac-

tividades no sector privado, 

ligadas ao sector financeiro. 

Em que difere o Ricardo 

Abreu, enquanto profissio-

nal, gestor público, con-

sultor, do Ricardo Abreu, 

homem de família, entre os 

amigos, hobby, vida social…?

Talvez seja melhor o inver-

so da pergunta. Em que se 

assemelha (risos). Em muitas coisas! Talvez o mais impor-

tante seja o foco, a paixão e determinação de fazer coisas. 

Os valores da amizade, disponibilidade, amor, entrega às 

pessoas e coisas que nos são verdadeiramente importan-

tes. Sou uma pessoa reservada. A família é o centro das 

minhas prioridades, nos meus amigos tenho o conforto 

da partilha, sincera, verdadeira. Gosto de cozinhar para a 

família e para os amigos. Faço desporto regularmente, ga-

nhei o gosto por correr, e também jogo golfe. Estive ligado à 

música, ainda vou dando uns toques (risos) e não sei viver 

sem a oportunidade de ouvir uma boa execução, uma boa 

voz, uma bela composição. Isso reflecte-se nos meus fi-

lhos, qualquer um deles já nasceu com o ADN predisposto, 

vamos ver se chegam mais longe que o pai (risos). 

that I am a person cut out for missions. I have always been 

open to helping and making my contribution towards see-

ing Angola as a country that we can all be proud of and in 

which we like living.  

What is your current profession? 

After the sabbatical period imposed by law and regula-

tions of the National Bank of Angola, I continued to con-

tribute as an advisor to the Finance Minister and to give 

support in some initiatives related to that Ministry, and also 

the Ministry of Justice. I am also lecturing post-graduate 

courses. This work is helping towards studying and con-

centrating in bringing together parts that I hope will come 

to be much more than this, - when it goes from dream to 

reality, I’ll talk about it in more detail... until then, the wis-

dom of elders teaches us that we should keep the secret to 

ourselves. Finally, organising my work in the private sector, 

to do with the financial sector. 

How does the Ricardo Abreu, as a professional, as a 

public administrator, consultant, differ from the Ricardo 

Abreu, as a family man, among friends, enjoying hobbies 

and a social life…?

Maybe the opposite ques-

tion would be better. In which 

ways is he alike (he laughs). 

In many ways! Perhaps the 

most important thing is fo-

cus, passion and determi-

nation in doing things. The 

values of friendship, willing-

ness, love, devotion to people 

and things that are truly im-

portant to us. I am a reserved 

person. Family is the focus of 

my priorities, in my friends 

I enjoy the comfort of shar-

ing, sincere and true. I like cooking for the family and for 

friends. I do sport regularly; I have developed a liking for 

running and I also play golf. I used to be involved in mu-

sic, and I still play a little (he smiles) and I could never live 

without the chance to listen to fine played music, a good 

voice, a fine composition. This is reflected in my children, 

any one of them was born with predisposed DNA; let’s see 

if they get further than their father (he laughs). 
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MARIA JOÃO 
ALMEIDA

PCE BANCO PRESTÍGIO

TEXTO TEXT  JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PHOTO ATELIER©WALTER FERNANDES

«Temos crescido, apesar da recessão 
económica que se verifica no país» \\ «We 
have grown, despite the economic recession 

being felt in the country»

Com capital de origem 100% angolano, o Banco Prestígio 

iniciou actividade em Março de 2015, tornando-se num dos 

mais recentes players no sector financeiro nacional. Com o 

foco de actividade centrado no investment banking e após 

iniciar actividade numa época de refracção económica em 

Angola, em consequência da abrupta queda da cotação 

internacional do barril do crude, a instituição tem vindo a 

fomentar o apoio ao investimento. Com 20 anos de uma 

carreira ligada ao sistema bancário, é Maria João Almeida 

quem está à frente dos grandes desígnios que pretendem 

tornar o Banco Prestígio numa referência do sector. A ges-

tora abraçou o projecto do banco, no qual exerce as fun-

ções de Presidente da Comissão Executiva e, em entrevis-

ta, fala-nos sobre aquele que tem sido o percurso da enti-

dade, esclarece o posicionamento da instituição no sector 

e aponta aqueles que, no seu ponto de vista, representam 

os grandes desafios para a banca angolana. 

With 100% Angolan sourced capital, Banco Prestígio started 

operations in March 2015, becoming one of the latest play-

ers in the national financial sector. Focusing its activities 

on investment banking and after starting out in a period of 

economic downturn in Angola, as a result of the rapid fall 

in crude oil barrel prices, the institution has been promot-

ing investment support. With a career spanning 20 years 

in the banking system, Maria João Almeida stands firmly 

behind the main aims intended to turn Banco Prestígio into 

a benchmark for the sector. Maria João has embraced this 

banking project, in which she serves as CEO and, in an in-

terview with Villas&Golfe, she talks about what path the 

bank has taken, while spelling out the institution’s stance 

within the sector and pointing out what she sees as the 

major challenges facing Angolan banking. 

ECONOMY  BUSINESS
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Em que contexto surge o Banco Prestígio?

O Banco Prestígio iniciou actividade consciente do con-

texto adverso da economia angolana, marcado pela que-

da acentuada do preço de petróleo, com consequências 

para o mercado cambial e culminando na depreciação da 

moeda nacional e na redução da capacidade operacional 

dos bancos face aos desequilíbrios registados. Contudo, 

entendemos que o mercado e a própria organização do sis-

tema financeiro estimulava a criatividade e as iniciativas 

diferenciadas de negócio, pelo que entendemos lançar a 

operação com uma oferta direccionada ao segmento de 

investment banking. É com esse princípio base que surge 

o Banco Prestígio, pese embora a conjuntura macroeconó-

mica adversa, que foi tida pelos stakeholders como uma 

grande oportunidade. 

Qual o principal foco de actividade do Banco Prestígio?

Apesar de possuirmos uma licença universal e opera-

cionalmente executarmos transacções bancárias, o nos-

so principal foco é investment banking e é este segmento 

que diariamente procuramos servir e apoiar, criando valor 

acrescentado para os stakeholders e para o mercado fi-

nanceiro angolano, distinguindo-se pela aposta em ser-

viços diferenciadores e de excelência, orientados para as 

necessidades dos parceiros.

Que tipo de produtos estão disponíveis?

Disponibilizamos um portefólio de produtos e servi-

ços ajustados ao investment banking, segmentados em 

carteiras de corporate e private banking. No corporate 

In what context did Banco Prestígio come into being?

Banco Prestígio began operations aware of the adverse 

context of the Angolan economy, affected by the steep fall in 

the price of oil, with consequences for the exchange market 

and culminating in the depreciation of the national curren-

cy and in the reduction of the operating capacity of banks 

in light of the imbalances registered. Nevertheless, we un-

derstood that the market and the very organisation of the 

financial system would stimulate creativity and different 

business opportunities, whereby we knew that we should 

initiate operations with products aimed at the investment 

banking segment. This is the principle guiding Banco Prestí-

gio, despite the adverse macroeconomic conditions, which 

were seen by the stakeholders as a great opportunity. 

What is the main focus of Banco Prestígio’s business?

Despite having a universal licence and, in terms of opera-

tions, performing banking transactions, our main focus is 

investment banking and it is this segment that each day 

we strive to serve and support, creating added value for 

stakeholders and for the Angolan financial market, making 

our mark through our commitment to different and excep-

tional services, aimed at the requirements of partners.

What type of products do you offer?

We have a portfolio of products and services tailored to 

investment banking, segmented into corporate and pri-

vate banking. In corporate banking, Prestígio operates in 

consultancy, assembly and structuring investment pro-

jects, aimed at companies, public and private institutions, 

«A instabilidade da moeda e da 
taxa de inflação, no actual contexto, 
configura-se um novo desafio para 
a banca angolana» \\ «Currency 

instability and that of inflation rates, 
in the current context, constitute 

a new challenge for Angolan 
banking»

banking, o Prestígio actua na assessoria, montagem e 

estruturação de projectos de investimento, dirigidos às 

empresas, instituições públicas e privadas, governos lo-

cais e central, que se enquadrem nos projectos de inves-

timentos estruturantes, designadamente nos sectores 

eleitos pelo banco, que estão de certa forma alinhados 

aos objectivos do Executivo. No Private Banking, a oferta 

consiste num conjunto de serviços personalizados, ade-

quadas ao perfil de risco e com garantia de monotorização 

permanente da carteira de investimento, assegurando a 

sua valorização. 

O Banco Prestígio é uma instituição com boa saúde  

financeira? 

Os indicadores de desempenho estão alinhados com o 

business plan e o Prestígio atingiu, em onze meses de ac-

tividade, um desempenho bastante satisfatório, onde se 

destaca o rácio de solvabilidade acima da média do mer-

cado, o que demonstra a sua estabilidade. Temos crescido, 

apesar da recessão económica que se verifica no país. 

Que desafios enfrenta, de 

momento, a banca angolana?

O actual cenário macroe-

conómico, caracterizado por 

recessão de origem cambial, 

tem afectado consideravel-

mente o sector bancário an-

golano, uma vez que obsta 

a banca a desempenhar o 

seu papel fulcral na criação 

de liquidez, na realização 

das transacções nacionais e 

transfronteiriças e no apoio ao financiamento à economia. 

De facto, com uma economia ainda muito virada às im-

portações de bens e serviços, a escassez de divisas, con-

jugada com depreciação da moeda nacional, representa, 

neste momento, o maior desafio para o sector bancário. 

Neste contexto, o sector bancário angolano poderá regis-

tar operações de M&A (Merger & Acquisition), como a que 

foi anunciada no ano passado, com a fusão entre duas ins-

tituições do sector. A par disso, poderão registar-se saídas 

de instituições estrangeiras presentes no mercado. Por ou-

tro lado, as imparidades e os elevados custos de estrutura 

são questões que devem continuar a merecer, por parte 

das instituições, um acompanhamento rigoroso. Convém 

referir que a instabilidade da moeda e da taxa de inflação, 

no actual contexto, configura-se um novo desafio para a 

banca angolana.

A crise económica e o défice de divisas têm reflexo na 

actividade do Banco Prestígio?

local and central governments, which fall under structur-

ing investment projects, namely in the sectors chosen by 

the bank, which, to a certain extent, are in line with the 

goals of the Angolan government. In Private Banking, we 

offer a series of bespoke services, to suit risk profile and 

with the guarantee of permanent investment portfolio 

monitoring, ensuring its appreciation. 

Is Banco Prestígio an institution in rude financial health? 

Performance indicators are in line with the business 

plan and Banco Prestígio has achieved, in eleven months 

of activity, a very satisfactory performance, a highlight of 

which is the above market average solvency ratio, which 

reveals its stability. We have grown, despite the economic 

recession being felt in the country. 

What challenges does Angolan banking currently face?

The current macroeconomic scenario, characterised by 

exchange initiated recession, has considerably affected 

the Angolan banking sector, seeing as it prevents banking 

from carrying out its pivotal 

role in the creation of liquid-

ity, in the performance of 

national cross-border trans-

actions and in supporting 

funding the economy. In 

fact, with an economy still 

very geared towards im-

porting goods and services, 

the shortage of foreign cur-

rency, combined with the 

depreciation of the national 

currency, represents, at this 

time, the greatest challenge to the banking sector. In this 

context, the Angolan banking sector may experience 

M&A (Merger & Acquisition) operations, as announced 

last year, with the merger of two institutions within the 

sector. Alongside this, it could lead to foreign institutions 

exiting the market. On the other hand, impairments and 

high structural costs are issues that should continue to 

be worthy of close monitoring by institutions. It should be 

noted that currency instability and that of inflation rates, 

in the current context, constitute a new challenge for  

Angolan banking.

Have the economic crisis and the shortage of foreign 

currency affected Banco Prestígio’s operations?

They certainly have. Just as in other banks, we have felt 

the effects of the shortage of foreign currency. However, we 

have striven to wisely manage resources, efficiently sup-

porting partners in planning requirements, establishing a 

closer relationship.
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Com certeza que sim. À semelhança dos outros bancos, 

temos sentido os efeitos do défice de divisas. No entan-

to, temos procurado gerir os recursos de forma criteriosa, 

apoiando os parceiros no planeamento das necessidades 

de forma eficiente, estabelecendo uma relação de maior 

proximidade.

O que pode e deve ser feito para contornar a falta de di-

visas no mercado? 

A saída da crise passa pelo controlo da expansão do dé-

fice e do endividamento, melhorar a eficiência e eficácia 

do investimento privado, alimentar as políticas de apoio 

e fomento ao empreendedorismo e por direccionar os in-

vestimentos do Estado para o sector não petrolífero. Além 

disso, o fortalecimento da classe empresarial deve estar na 

ordem do dia. O sector financeiro no seu conjunto irá, nes-

ta fase, desempenhar um papel fulcral, nomeadamente 

no que diz respeito ao desenvolvimento dos mercados de 

capitais e fundos de investimentos, criando mecanismos 

de captação, aplicação e rendibilização dos depósitos. Ao 

mesmo tempo, é importante 

financiar e fomentar o de-

senvolvimento da produção 

nacional que, a médio e lon-

go prazo, deverá tornar-se 

competitiva e ser uma fon-

te de geração de divisas. A 

perspectiva de melhoria da 

actual conjuntura é de médio 

prazo, o que implica a neces-

sidade de redireccionamento da economia angolana, so-

bretudo para os sectores que poderão gerar divisas, como 

a exportação.

Qual o contributo que os angolanos podem esperar  

do Banco Prestígio para o desenvolvimento da economia 

nacional?

O Banco Prestígio pretende contribuir para a retoma do 

crescimento da economia, alinhando-se aos esforços do 

Executivo no reforço da diversificação da actividade eco-

nómica, promovendo a implementação de projectos estru-

turantes indutores de sectores prioritários para a econo-

mia. O processo de diversificação da nossa economia exige 

uma classe empresarial privada, forte e desenvolvida, ca-

paz de suportar a diversificação da estrutura económica 

nacional. Nesta perspectiva, o Banco Prestígio não foge à 

regra e quer ser parte do processo, disponibilizando-se a 

apoiar na estruturação de projectos que resultem na trans-

formação da riqueza potencial em riqueza real, asseguran-

do a existência e formação de riqueza e rendimento para 

as famílias. 

What can and should be done to overcome the shortage 

of foreign currency in the market? 

Getting through the crisis involves controlling the ex-

pansion of the deficit and of debt, improving the efficiency 

and effectiveness of private investment, fuelling policies 

supporting and fostering entrepreneurial spirit, and steer-

ing state investments towards the non oil sector. In addi-

tion to this, the strengthening of the business class should 

be on the agenda. The financial sector, as a whole, will play 

a pivotal role in this phase, especially with respect to the 

development of capital markets and investment funds, 

creating mechanisms for raising, investing and making a 

return on deposits. At the same time, it is important to fi-

nance and promote the development of national produc-

tion, which, in the medium and long term, should become 

competitive and be a source of generating foreign curren-

cy. The perspective for improvement of the current situ-

ation is medium term, which implies the need to redirect 

the Angolan economy, especially for sectors which could 

generate foreign currency, such as exporting.

What contribution can 

Angolans expect from Banco 

Prestígio in the development 

of the national economy?

Banco Prestígio intends 

to contribute to returning 

the economy to its cycle of 

growth, getting behind the 

efforts made by the Angolan 

government in strengthening the diversification of eco-

nomic activity, promoting the implementation of structur-

ing projects catalysing priority sectors for the economy. 

The diversification process of our economy requires a 

strong and developed private business class, able to sup-

port the diversification of the national economic structure. 

In this light, Banco Prestígio is no exception, and is keen to 

be part of the process, making its contribution in support-

ing the structuring of projects that result in the transfor-

mation of potential wealth into real wealth, ensuring the 

existence and creation of wealth and income for families. 

«O Banco Prestígio pretende 
contribuir para a retoma do 

crescimento da economia» \\ 
«Banco Prestígio intends to 

contribute to returning the economy 
to its cycle of growth»
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TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

CITRINOS EM 
HUMPATA

Um aumento na produção
Increase in production 

ECONOMY  BUSINESS

A laranja e o limão são dos citrinos mais comuns. Tanto 

um como o outro são ricos em vitamina C, apenas a aci-

dez é que os diferencia, pois a laranja é mais adocicada e 

o limão mais ácido. O clima em Humpata, na província da 

Huíla, tem ajudado na produção de citrinos. Nestes últimos 

anos, os produtores locais têm vindo a apostar mais na 

agricultura. O objectivo passa por garantir a produção, com 

boa qualidade, segundo palavras do administrador muni-

cipal, Januário Lombe. A região tem grande abundância de 

frutas e, por isso, quem visita a localidade acaba por levar 

consigo muitas das espécies que lá são produzidas, desde 

a maçã e pêra, à laranja e limão. Ambos, laranja e limão, são 

muito usados em refrescos, aperitivos, remédios, chás, en-

tre outros. A ingestão destes citrinos, por exemplo, previne 

a gripe e doenças de coração, e fortalece o sistema imu-

nológico, graças à sua vitamina C. Estes dois citrinos tra-

zem benefícios para a saúde, por isso, deve-se aproveitar 

ao máximo a sua essência. Humpata é, de facto, o ponto de 

encontro entre citrinos e seus visitantes. Nesta localidade 

a quantidade de citrinos produzida é enorme. O Governo 

tem dado atenção a este sector de produção e, por isso, os 

agricultores locais têm apostado neste produto. A título de 

curiosidade, só na fazenda Tchissola I, situada nesta região, 

existem mais de 19 mil árvores de fruto. São vários os hec-

tares de terreno preenchidos, no município de Humpata, 

com fruteiras, como a laranjeira e o limoeiro.

Oranges and lemons belong to the most common citrus 

fruit. Both are rich in vitamin C. It is only in terms of acid-

ity where they differ, as oranges are sweeter and lemons 

are sourer. The climate in Humpata, in the provice of Huí-

la, has aided the production of citrus fruit. In recent years, 

local producers have been focusing their efforts more on 

agriculture. The goal involves ensuring production, and 

good quality at that, according to the words of municipal 

administrator, Januário Lombe. The region boasts an abun-

dance of fruit and, as such, anyone visiting the area ends 

up leaving laden with many of the species grown there, 

from apples and pears, to oranges and lemons. Both of the 

latter two are greatly used in refreshments, aperitifs, rem-

edies, teas and elsewhere. The intake of these citrus fruit 

can, for example, help in preventing flu and heart disease, 

while strengthening the immune system, thanks to their 

vitamin C. These two citrus fruit are beneficial to health 

and so the very most should be made of them. Humpata is, 

in actual fact, the meeting place for citrus fruit and visitors. 

The quantity of citrus fruit in this area is huge. The govern-

ment has paid attention to this sector of production and 

as a result local farmers have invested their efforts in this 

product. Out of curiosity, on the Tchissola I estate alone, lo-

cated in this region, there are more than 19,000 fruit trees. 

Many hectares of land in the municipality of Humpata are 

filled with fruit trees, including orange and lemon trees.
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GADO BOVINO
180 mil cabeças, em Gambos  
180,000 animals in Gambos  

ECONOMY  BUSINESS

No município dos Gambos, na província da Huíla, de há 

dois anos para cá, tem vindo a aumentar o número de ca-

beças de bovinos. Números estes que rondam as 180 mil 

cabeças, só nesta localidade. Na região, os criadores de 

gado tratam da produção com a devida atenção: os bovi-

nos são vacinados, para não contraírem doenças e, desta 

forma, é possível controlarem a quantidade de animais 

existentes no território; há a preocupação em aumentar a 

produção de carne bovina no país, de forma a reduzirem a 

importação da mesma; e há um cuidado com a segurança 

alimentar. Nem mesmo as mudanças climatéricas afecta-

ram a reprodução de bovinos, de acordo com as palavras 

de João Chico, director local da agricultura. Também o mi-

nistro da Agricultura de Angola, Afonso Pedro Canga, tem 

vindo a incentivar a população no que diz respeito à re-

produção de animais. De acordo com dados do Ministério,  

During the last two years, head of cattle figures have been 

on the rise within the municipality of Gambos, in the prov-

ince of Huíla. Figures have now reached some 180,000 for 

head of cattle in this area alone. Livestock farmers in this 

region treat cattle rearing with the attention it deserves: the 

cattle are vaccinated in order not to contract diseases and 

thus the quantity of animals in this territory can be con-

trolled; the aim is to increase the country’s beef production 

in order to reduce beef imports; and attention is paid to food 

safety. Not even climate change has affected the breeding of 

cattle, according to João Chico, the local director for agricul-

ture. Angolan Minister for Agriculture, Afonso Pedro Canga, 

has also been encouraging the population regarding animal 

reproduction. According to data from the ministry, Angola 

imports more than 100,000 tonnes of meat per year, which 

corresponds to about 500 million dollars.

Angola importa mais de 100 mil toneladas de carne por 

ano, o que corresponde a cerca de 500 milhões de dólares. 

A carne bovina, com suas características organolépticas, 

é um produto de qualidade, cuja produção requer especial 

atenção, pois é portadora de um enorme valor nutritivo 

para os seus consumidores. São vários os atributos desta 

carne: a cor da gordura, capacidade de retenção de água, a 

suculência, o aroma, assim como o facto de ser uma carne 

tenra e saborosa, e também o seu PH (factor que influen-

cia a conservação). Esta carne é, geralmente, considerada 

mais atractiva e mais fresca. Por tudo o que foi referido, o 

aumento de cabeças de gado bovino tem vindo a aumen-

tar no território angolano, nomeadamente, em Gambos. 

With its organoleptic characteristics, beef is a quality 

product, the production of which requires special attention 

because of its enormous nutritional value for consumers. 

The attributes of this meat are numerous: the colour of the 

fat, its water-holding capacity, its succulence, the aroma, as 

well as the fact that it is a tender and delicious meat, and 

also its pH (a factor affecting its conservation). This meat 

is generally considered more attractive and fresher. For all 

these reasons, Angola has witnessed an ongoing rise in 

head of cattle figures, especially in Gambos.
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CLUBE NAVAL 
DE LUANDA

Clube de ecletismo náutico
The home of water sports 

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

No final do século XIX, a 28 de Maio de 1983, surgia o en-

tão denominado Clube Naval de Angola. Hoje, bem mais 

de um século depois, é conhecido como Clube Naval de 

Luanda (CNL) e representa uma centenária organização 

desportiva cujo nome estará representado nos Jogos Olím-

picos de 2016, no Rio de Janeiro. A dupla André Matias e Luc 

Rasamoelina fará a estreia Olímpica de Angola na modali-

dade de remo, tendo os dois remadores carimbado a parti-

cipação para a categoria double (peso ligeiro) da modalida-

de. Quem também levará o nome do CNL ao outro lado do 

Atlântico será a dupla Matias Moutinho e Paixão Afonso, 

na modalidade de Vela Ligeira (classe 470), já que os atletas 

também conquistaram a tão almejada classificação para a 

grande competição a decorrer no Brasil.

O Clube Naval de Luanda conta já com bem mais de um 

século de história, naquele que é, provavelmente, o mais 

The then-named Clube Naval de Angola (Angola Yacht 

Club) was created in the late 19th century, on May 28, 1883. 

Today, well over a century later, it is known as the Clube 

Naval de Luanda (CNL, Luanda Yacht Club) and represents 

a long-lived sporting organisation the name of which 

will be represented at the 2016 Olympic Games in Rio de  

Janeiro. The duo of André Matias and Luc Rasamoelina are 

set to make Angola’s Olympic debut in rowing, with the two 

rowers signed up to participate in the double sculls catego-

ry (lightweight). Also bringing the name of the CNL to the 

other side of the Atlantic will be the duo Matias Moutinho 

and Paixão Afonso, in dinghy sailing (470 class), as these 

two athletes have also achieved the required classification 

for the major competition, which will be held in Brazil.

Looking back on well over a century of history, the Clube 

Naval de Luanda is probably the oldest active yacht club 
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antigo clube em actividade em Angola e, quanto se sabe, o 

segundo mais antigo em todo o continente africano, ape-

nas superado pelo sul-africano Royal Natal Yacht Club, em 

actividade contínua desde 1858. Um clube eclético, o CNL 

engloba as modalidades de vela, remo e canoagem, pes-

ca desportiva e natação, disponibilizando também vários 

cursos ligados às actividades náuticas e aos desportos. No 

entanto, não obstante o pas-

sado secular e o importante 

legado que o CNL tem dei-

xado à cidade de Luanda e 

ao próprio país, o clube per-

deu com o passar dos anos 

muito daquilo que é o seu 

acervo histórico e, por isso, o 

CNL debruça-se agora sobre 

um projecto cujo objectivo 

passa por editar um livro 

que compile os mais impor-

tantes feitos conseguidos ao 

longo dos mais de 130 anos 

de história. Para isso, o clu-

be tem levado a cabo uma campanha que apela a todos 

os que possam contribuir com histórias e fotografias dos 

homens e mulheres que durante mais de um século cru-

zaram a Baía de Luanda nas embarcações do CNL, estando 

também em curso um conjunto de investigações que pre-

tende reunir o máximo possível de documentação antiga 

que ateste o glorioso passado do CNL.

in Angola and, as far as it is known, the second oldest on 

the entire African continent, surpassed only by South Afri-

can Royal Natal Yacht Club, which has been in continuous 

operation since 1858. An eclectic club, CNL encompasses 

sailing, rowing and canoeing, sport fishing and swimming, 

while also offering various courses in water activities and 

sports. However, despite its long history and the important 

legacy the CNL has left to the 

city of Luanda and the entire 

country, the club has lost a 

lot of its historical archives 

over the years and therefore 

the CNL is now focusing on a 

project with the aim of pub-

lishing a book that compiles 

the most important accom-

plishments over more than 

130 years of history. In order 

to achieve this, the club has 

launched a campaign ap-

pealing to anyone who can 

contribute stories and photo-

graphs of the men and women, who, for more than a cen-

tury, have crossed the Bay of Luanda in CNL vessels, while 

also undertaking research aimed at gathering together as 

much old documentation attesting to the CNL’s glorious 

past as possible.

O CNL representa uma centenária 
organização desportiva cujo nome 

estará representado nos Jogos 
Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. 
\\ The CNL represents a long-lived 

sporting organisation the name 
of which will be represented at 

the 2016 Olympic Games in Rio de 
Janeiro.
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CARLOS DO 
CARMO

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ANDRÉ SANTOS

«Aos portugueses, falta-lhes descobrir 
Portugal» \\ «The Portuguese are yet to 

discover Portugal»

Throughout his years growing up and into adulthood, Carlos 

do Carmo had a plan: finish his hotel and language studies 

in Switzerland and start a career in management, perhaps 

in an influential multinational. But life, which took his fa-

ther from him too soon, had other plans. Back in Portugal, 

at the age of 21, he took the reins of the Fado venue, O Faia, 

beside his mother, Lucília do Carmo, who would sing, en-

chanting young and old. Discovering Fado as a man, Carlos 

do Carmo has since become one of the greatest names in 

the history of this music genre carrying the Portuguese 

soul in every word. With a career spanning 52 years and 

plenty of recognition along the way – the latest in the form 

of a Grammy Latino Lifetime Achievement award, from the 

Latin Recording Academy -, Carlos do Carmo says that he 

feels gratitude for the influences in his career, from Amália 

Rodrigues to Ary dos Santos, and proud of the new gen-

eration of Fado singers that has emerged. Singing with the 

same passion as back in the early days, the Lisbon Fado 

singer doesn’t deny the need to stay away from the stage 

the day when his health doesn’t allow him to tread the 

boards of the «house where he likes to welcome friends», 

but until then it’s up to us to give him a voice. And how well 

his voice sounds!

Menino e moço, Carlos do Carmo tinha um plano: terminar 

o seu curso de Hotelaria e Línguas na Suíça e tornar-se um 

gestor, quiçá, de uma multinacional influente. Mas a vida, 

que lhe tirou o pai demasiado cedo, tinha outros planos 

para ele. De regresso a Portugal, com 21 anos, tornou-se 

responsável pela gestão da casa de fados O Faia, ao lado 

da sua mãe, Lucília do Carmo, que cantava e encantava 

miúdos e graúdos. Descobrindo o Fado já homem, Carlos 

do Carmo é hoje um dos maiores nomes da história des-

ta canção que traz a alma lusitana em cada palavra. Com 

uma carreira de 52 anos e muito reconhecimento à mistu-

ra – a mais recente foi a atribuição do Grammy Latino de 

Carreira, pela Latin Recording Academy -, Carlos do Carmo 

afirma sentir-se grato pelas influências do seu percurso, de 

Amália Rodrigues a Ary dos Santos, e orgulhoso da nova 

geração de fadistas que tem irrompido. Cantando com a 

mesma paixão dos primeiros tempos, o fadista lisboeta 

não nega a necessidade de se afastar dos palcos, quando 

a saúde não o permitir pisar a «casa onde gosta de receber 

os amigos», mas até lá resta-nos dar-lhe voz. E tão bem 

que a sua voz soa!

ART  CULTURE
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Filho do proprietário de uma casa de fados e de uma das 

mais populares fadistas portuguesas, o Fado fervilhava no 

seu sangue?

Desde criança que me habituei a ouvir muitos artis-

tas, mas depois, com os estudos, fui-me afastando natu-

ralmente. Mas sempre gostei muito de música e de ouvir 

cantar. Comecei por ouvir, no velho gira-discos, os grandes 

mestres como Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga ou Nora Ney, 

que a minha mãe me trazia das suas tournées pelo Brasil. 

Desses terão sido as primeiras canções que eu cantei, para 

mim. Curiosamente, o Fado cantei-o pela primeira vez num 

grupo de amigos, quando já era homem. Na altura, estava a 

gerir a casa de fados do meu pai, que tinha falecido. Eu era 

o gestor e a minha mãe era a cabeça de cartaz. Então, um 

dia, um dos meus amigos perguntou-me: «tu não cantas 

um fado? Não sabes?» e eu respondi-lhe que até ao mo-

mento não me tinha atrevido a cantar porque lá em casa 

tínhamos quem o fizesse muito bem. Mas ele lá insistiu e 

eu, como só sabia um fado, cantei o Loucura, que acabou 

por ser o primeiro fado que gravei na minha vida de artista. 

Quando terminei de cantar, olharam para mim e disseram: 

«tu não imitas a tua mãe, tu tens uma forma muito autó-

noma de cantar». A partir daí, nunca mais parei.

Son of the owner of a ‘Fado house’ and of one of the 

most popular Portuguese Fado singers, Fado must have 

been simmering in your veins, right?

Ever since my childhood I had been used to hearing 

many singers, but then, with my studies, I had been with-

drawing from it, naturally. But, I have always loved music 

and listening to singing. I started to listen, on the old record 

player, to the great masters, such as Dorival Caymmi, Luiz 

Gonzaga or Nora Ney, which my mother brought back for 

me from her tours of Brazil. These were the first songs I 

sang, for me. Interestingly, I sang Fado for the first time in 

a group of friends, when I was already a man. At the time 

I was already running my father’s ‘Fado house’, as he had 

passed away. I ran it and my mother topped the bill. Then, 

one day, one of my friends asked me: «can you not sing a 

Fado song? Don’t you know how?» and I replied that un-

til then I had never dared to sing, because we already had 

someone who was doing it very well at home. But he in-

sisted and I, as I only knew one Fado song, sang Loucura, 

which ended up being the first Fado track I recorded in my 

life as an artist. When I finished singing, they looked at me 

and said «you don’t imitate your mother; you have your 

one very particular way of singing». From that moment 

on, I never looked back.

«Não é obrigatório que o Fado seja 
uma canção triste, derrotista» \\ 

«Fado doesn’t have to be a sad, 
defeatist music style» 

Gravou esse fado Loucura com recurso a piano, baixo, 

bateria, guitarra eléctrica e um coro feminino. Quis mos-

trar que era diferente?

Eu era muito boémio. Nessa época, o meu amigo Mário 

Simões tinha uma banda muito famosa, que gravava mú-

sicas populares. Um dia ele perguntou-me se eu não que-

ria gravar um fado com eles. Eu voltei a responder que só 

sabia um fado. Então, teve imensa graça porque é um fado 

gravado com a banda original, que tinha essas caracterís-

ticas. Mas quando eu apareci a cantar dessa forma, as pes-

soas muito rigorosas e defensoras do purismo do Fado não 

acharam muita graça. Diziam que aquilo não era Fado. Eu 

ouvi esses comentários com muita atenção, porque esta-

mos sempre a aprender, mas senti que era uma porta que 

se abria. Então entrei mesmo por esse caminho e comecei 

a fazer uma coisa que é normal: cantar aquilo que os ou-

tros cantaram antes de mim. O chamado repertório adqui-

rido. Cantei coisas da minha mãe, do Alfredo Marceneiro, 

etc. Assim que comecei a ter um pouco de nome, apare-

ceram os autores, que começaram a escrever para mim. E 

passou-se tudo tão depressa! Parece que estou a falar de 

anteontem e já passaram 52 anos.

Nesses primeiros tempos, a 

sua mãe dava-lhe conselhos?

Claro. E ela era muito exi-

gente comigo. Aliás, acho que a 

exigência é algo muito familiar. 

É como os meus filhos e netos 

são. Somos exigentes uns com 

os outros, não facilitamos. 

Alguma vez sentiu que o sucesso da sua mãe ‘ofuscava’ 

o seu próprio sucesso?

Não senti isso. Nós cantávamos na nossa casa de fados 

e era muito interessante porque era um ‘dois em um’. O que 

acontecia era que a geração mais nova, que vinha ouvir-

-me, descobria a minha mãe e ficava fascinada. E os mais 

velhos descobriam-me a mim, com grande paixão pela 

minha mãe. Era uma coexistência muita rica de dois tipos 

de público.

Para si, que teve oportunidade de passar por tantas ci-

dades, Lisboa é a cidade mais bonita do mundo?

É a minha cidade… Sou lisboeta de coração e de alma. 

Tenho um bairrismo que não é um bairrismo fanático – 

aliás, não sou fanático em nada –, mas encontro na minha 

cidade encantos muito especiais. Quando alguém vem de 

outro país e descobre Lisboa, vê que é uma cidade estra-

nha, diferente, bizarra. É uma cidade que tem bairros onde 

pulsa ainda uma tradição popular. É uma cidade que tem 

uma arquitectura meio caótica, que acaba por ter muita 

graça. É uma cidade que tem uma luz única no mundo, im-

batível. Este cruzamento do Atlântico com o rio dá uma luz  

You recorded the Fado track Loucura with the help of 

a piano, bass guitar, drums, electric guitar and a female 

choir. Did you want to show you were different?

I was very bohemian. At that time, my friend Mário 

Simões had a very famous band, which recorded popu-

lar music. One day he asked me if I didn’t want to record a 

Fado song with them. Once again I replied that I only knew 

one Fado song. So, it was really funny, because it’s a Fado 

song recorded with that original band, which had these 

characteristics. But when I appeared singing this way, very 

strict people, defending the purity of Fado, didn’t think it 

was funny. They said that that wasn’t Fado. I listened very 

closely to these comments, because we are always learn-

ing, but I felt that it was a door being opened. So I went 

right down this path and starting something doing that 

is normal: singing what others had sung before me. The 

so-called acquired repertoire. I sang things by my mother, 

by Alfredo Marceneiro, etc. As soon as I started to make a 

name for myself, songwriters appeared and began to write 

for me. And it all happened so quickly! It seems like I’m 

talking about the day before yesterday, and 52 years have 

already passed.

Did your mother give you 

advice during these early days?

Of course. And she was very 

demanding of me. Indeed, I 

think that exacting nature is 

something that runs through 

the family. That’s how my chil-

dren and grandchildren are. 

We are exacting of each other; we don’t make it easy. 

Did you ever feel that your mother’s success overshad-

owed your own success?

I didn’t feel this. We would sing in our ‘Fado house’ and 

it was really interesting because it was ‘two in one’. What 

happened was that the younger generation, that came to 

hear me, would discover my mother and become fascinat-

ed. And the older audience would discover me, with great 

passion for my mother. It was very rich coexistence of two 

kinds of audience.

For you, as someone who has been able to go to so many 

cities, is Lisbon the most beautiful in the world?

It’s my city… I’m a ‘Lisboner’ with heart and soul. I’m a bit 

parochial, but not in a fanatical way – in fact, I’m not fa-

natical about anything –, but I do find my city particularly 

charming. When someone comes from another country 

and discovers Lisbon, they see a strange, different, bizarre 

city. It is a city that has neighbourhoods in which a popular 

tradition still vibrates. It is a city with a very chaotic archi-

tecture, which ends up making it very attractive. It is a city 

with a unique light in the world, unbeatable. This meeting 
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fantástica a esta cidade. E depois, não bastando, é uma ci-

dade que tem uma canção, que são muito poucas as cida-

des que têm. Tenho a impressão de que não saberia viver 

noutro sítio.

Afirmou, em tempos, que «o Fado é uma pequena his-

tória. Se a contarmos o melhor possível, o Fado pode pro-

porcionar um momento muito agradável». Para si, o Fado 

é um momento agradável?

Para mim, essas palavras são actuais. Eu canto para 

alguém e se eu conseguir levar a autenticidade do meu 

canto, o sentimento, as palavras até à alma das pessoas, 

é muito interessante. É isso que pode tornar um concerto 

bonito. Um concerto de Fado tem uma coisa especial: pede 

algum recolhimento. E numa vida tão agitada como a dos 

nossos dias, é interessante termos as pessoas sentadas à 

nossa frente e, passados dez minutos, ver como elas rela-

xam. De repente, param com os telemóveis e as fotografias 

e entram completamente no ambiente. Esse recolhimento 

é interessante porque provoca também em mim uma sen-

sação: é como se eu estivesse em minha casa, que é o pal-

co, a receber os meus amigos. 

É toda essa envolvência 

que faz com que o Fado não 

tenha de ser completamente 

entendido para ser sentido?

Completamente. Em tan-

tos países cantei e, ao prin-

cípio, fazia-me uma con-

fusão imensa saber que as 

pessoas não estavam a en-

tender as palavras que eu 

estava a cantar, embora eu 

procurasse sempre, previa-

mente, falar um pouco do meu país, dos meus poetas, da 

minha gente e do conteúdo do que ia cantar. Mesmo assim, 

pensava: então as pessoas não entendem o que eu estou 

a dizer, mas sentem? E é esse lado que torna o Fado numa 

canção diferente. Na minha leitura, não é obrigatório que 

seja uma canção triste, derrotista. Longe disso! Não tenho 

essa visão do Fado. Mas pode ser uma canção de alma, de 

espírito, de abertura. Mas, para não ser sectário, gostava de 

dizer que nós não temos só o Fado. Nós temos música po-

pular portuguesa de muita qualidade. Há apenas um pro-

blema de divulgação.

Nota que a música portuguesa não é divulgada?

Eu não sou um homem apressado. Costumo apontar 

um único defeito aos portugueses – e não tenho mes-

mo mais nenhum -, que é: falta-lhes descobrir Portugal. 

Mas o tempo fará com que as pessoas descubram as coi-

sas. Por exemplo, depois das grandes mutações que Por-

tugal sofreu há 40 anos, não foi fácil encaixar o Fado e,  

 of the Atlantic with the river gives a fantastic light to this 

city. And then, if that weren’t enough, it is a city that has a 

song, which very few cities have. I have the feeling that I 

wouldn’t know how to live anywhere else.

You have said, in the past, that «Fado is small story. If 

we tell in the best way possible, Fado can provide a very 

pleasant moment». Is Fado a pleasant moment for you?

For me, these words are relevant now. I sing to someone 

and if I manage to bring the authenticity of my singing, the 

feeling, the lyrics to the soul of people, it is very interest-

ing. This is what can make a concert something special. A 

Fado concert is something special: it demands concentra-

tion. And in life as busy it can be nowadays, it’s interesting 

to have people sat before us and, after ten minutes have 

passed, to see how they relax. Suddenly, they forget their 

mobile phones and their cameras and become one with 

the environment. This concentration is interesting be-

cause it also provokes a sensation in me: it is as if I were at 

home, which is the stage, welcoming my friends. 

Is it this entire environment that means that Fado 

doesn’t need to be fully understood to be felt?

Completely. I have sung in 

so many countries and, to 

start with, I got really con-

fused knowing that people 

weren’t understanding the 

lyrics that I was singing, al-

though I always tried, prior 

to the concert, to talk a little 

about my country, about my 

poets, about my people and 

about what I was going to 

sing about. Even so, I would 

think: so people don’t understand what I’m saying, but 

they feel it? And it is this side that makes Fado a unique 

singing style. The way I see it, it isn’t necessarily a sad type 

of singing, defeatist. Far from it! I don’t have this vision of 

Fado. But it can be a soulful, spiritual and open music. But, 

to avoid being partisan, I would like to say that we don’t 

just have Fado. We also have quality popular music in Por-

tugal. It just doesn’t get promoted much.

Do you feel that Portuguese music isn’t made known 

abroad? 

I am not a rash man. I tend to point out a single flaw in 

the Portuguese – and I really can’t see any others -, which 

is: they are yet to discover Portugal. But with time people 

will discover things. For example, after the major changes 

Portugal went through 40 years ago, it wasn’t easy to fit 

Fado into the new reality and, recently Fado’s application to 

become Intangible Cultural Heritage of Humanity was wel-

comed as an exemplary application. It involved six years 

recentemente, a candidatura do Fado a Património Imate-

rial da Humanidade foi recebida como candidatura exem-

plar. Foram seis anos de trabalho de uma equipa e, nes-

sa perspectiva, o Fado está na vanguarda. Mas já estão a 

acontecer coisas muito bonitas com o Cante Alentejano. 

Por isso, acredito que os portugueses, à medida que se des-

cubram, vão fascinar-se com as suas próprias coisas. 

Haverá um momento em que a sua voz se calará por op-

ção própria?

Claro que sim. Tenho a noção de que chegará uma fase 

em que será necessário. E tenho a sorte de ter uma famí-

lia que é austera na análise e estou persuadido de que não 

me permitirá que eu leve para cima do palco uma imagem 

de decadência. Nesse aspecto, sinto-me muito tranquilo 

porque serão eles que me avisarão. Se me perguntar: tem 

pena? Muita! Mas eu, na minha cabeça, já estou a criar al-

ternativas. Posso fazer conferências, produzir jovens fa-

distas… sem nunca me desligar do Fado. 

Tem noção de que, quando a sua voz se calar, um boca-

dinho do Fado calar-se-á consigo?

Não, não tenho essa presunção. O cemitério está cheio de 

insubstituíveis! (risos) O que é bom é ter cá andado e ter fei-

to o possível. E isso ninguém me pode apontar o contrário. 

Como encara a nova geração do Fado? 

Temos boas vozes e gente muito capaz. O que é preciso é 

dar tempo ao tempo.

of work by a team and, in this respect Fado is at the cut-

ting edge. But now great things are happening with ‘Cante 

Alentejano’ polyphonic singing. As such, I believe that the 

Portuguese, as they are discovered, will become fascinated 

with their own things. 

Will the time come when your voice will become silent 

through your own choice?

Of course. I have the feeling that there will be a phase in 

which it will be necessary. And I am lucky to have a family, 

which is stern in its analysis of things and I’m convinced 

they wouldn’t let me up on the stage if I was showing signs 

of decline. In this respect I feel pretty calm about it because 

they will let me know. If you ask me if I feel sorry, then I do, 

a lot! But, in my head, I am already planning alternatives. 

I can go on conferences, produce young Fado singers… 

without ever losing contact with Fado. 

Do you have the feeling that when your voice becomes 

silent, that a little bit of Fado will be silenced with you?

No, I wouldn’t be so presumptuous. The cemetery is 

packed with the irreplaceable! (he laughs) What is good is 

having been here and having done what I could. And no-

body can tell me otherwise. 

What’s your view of the new Fado generation? 

We have good voices and very capable people. We just 

need to wait and see.

«Estou persuadido de que a minha 
família não me permitirá levar para 

cima do palco uma imagem de 
decadência» \\ «I’m convinced that 

my family wouldn’t let me up on 
the stage if I was showing signs of 

decline»

«António Costa é uma pessoa 
boa negociadora e não é corrupto. 
Isto, numa só pessoa, não é nada 

mau» \\ «António Costa is a good 
negotiator and  he is not corrupt.

This, in a single person, is not bad»
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Como português, perspectiva boas coisas para o futuro?

Se me fizesse essa pergunta há quatro ou cinco anos, eu 

falava-lhe de Portugal. Hoje não sou capaz. E explico-lhe 

a razão: estamos inseridos numa coisa chamada globali-

zação e, consequentemente, cada um dá o contributo que 

pode dar. O tempo explicará porque é que a nossa popu-

lação se tem sacrificado tanto. Devo dizer que sinto que o 

primeiro-ministro António Costa, independentemente da 

amizade que lhe tenho porque fui mandatário da Câmara 

Municipal de Lisboa, é uma pessoa boa negociadora, gosta 

muito do seu país e não é corrupto. Isto, numa só pessoa, 

não é nada mau. É um homem que procura um discurso 

de esperança, que às vezes parece algo fantasista no meio 

deste mundo conturbado. Mas ai de nós se não tivermos 

um pouco de esperança! Estamos num mundo em com-

pleta ebulição e os mais fracos, grupo ao qual nós perten-

cemos, têm que ser muito prudentes. Mas é engraçado – e 

aqui abro um parênteses para falar de Portugal – porque, 

apesar das pessoas terem um ar zangado, estamos a des-

cobrir o caminho da esperança. 

As a Portuguese person, do you see good things for  

future?

If you’d asked me that question four or five years ago, I 

would have talked to you about Portugal. I can’t do so to-

day. And I’ll tell you why: we are in the middle of some-

thing called globalisation and, as a consequence, everyone 

makes the contribution they can. Time will explain why 

our population has had to make so many sacrifices. I have 

to say that I feel that prime minister António Costa, inde-

pendent of the friendship I have because I have been a rep-

resentative of Lisbon City Council, is a good negotiator; he 

loves his country and is not corrupt. This, in a single person, 

is not bad. He is a man who strives for a discourse of hope, 

which at times seems somewhat fanciful in the midst of 

this troubled world. But, woe betide us if we can’t have a 

little hope! We are in a world in turmoil and the weakest, 

the group to which we belong, have to be very prudent. But 

it’s funny – and here I must digress to talk about Portugal 

– because, despite people looking annoyed, we are discov-

ering the path of hope. 
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CRISTINA 
RODRIGUES

«Cada exposição é uma grande metáfora 
sobre a vida contemporânea» \\ «Every 

exhibition is a major metaphor about 
contemporary life»

ART  CULTURE

Com toda a atenção que os 12 anos lhe traziam, Cristina 

Rodrigues assistia sem pestanejar a Van Gogh, um filme de 

Maurice Pialat. As imagens enchiam o seu olhar de miúda 

e faziam-na absorver cada segundo da vida do pintor ho-

landês como se fosse um novo universo que se abria à sua 

frente. «Esse filme fez-me perceber uma nova forma de 

representar a realidade: a arte», afirma a portuguesa. A es-

cola de pintura e desenho foi o passo seguinte, mas quan-

do chega o momento de escolha a nível de ensino superior, 

o conselho do pai para que seguisse Arquitectura preva-

leceu. «Foi a melhor escolha que fiz», confidencia-nos. 

Com a ajuda da arquitectura, Cristina compreendeu a es-

cala humana e a relação com o espaço, aliando essa nova 

poética aos conceitos da pintura. Depois de abraçar os dois 

sonhos artísticos, chega a vez de abraçar mais um. Entre-

gando-se a uma cidade cuja cultura a apaixona, Cristina 

deixou Idanha-a-Nova e estabeleceu-se em Manchester, 

mas sem nunca deixar para trás as boas vivências por-

tuguesas. Hoje, as obras de Cristina preenchem museus, 

palácios e até catedrais, enchendo de orgulho aquele olhar, 

outrora de criança. Crescendo em talento como crescia o 

esplendor dos seus olhos, a artista portuguesa eterniza 

nas suas instalações as histórias que marcam a vida e a 

cultura portuguesa. 

With all the attention a 12 year old can muster, Cristina 

Rodrigues watched, without blinking, Maurice Pialat’s film 

Van Gogh. The images filled her young eyes, making her 

absorb every second of the life of the Dutch painter as if 

a new universe had opened before her. «This film made 

me understand a new way of representing reality: art», the 

Portuguese artist explains. Painting and drawing school 

was the next step, but when the moment to decide which 

form of higher education she would enter arrived, her fa-

ther’s advice to study Architecture prevailed. «It was the 

best choice I could make», she confesses. With the help 

of architecture, Cristina understood human scale and the 

relationship with space, combining this new poetry with 

concepts of painting. After embracing the two artistic 

dreams, the time came to embrace another. Surrendering 

to a city with a culture she is passionate about, Cristina left 

Idanha-a-Nova and settled in Manchester, without leav-

ing good experiences in Portugal behind. Today Cristina’s 

works can be found in museums, palaces and even ca-

thedrals, filling that distant child’s eyes with pride. Grow-

ing in talent in time with the splendour of her eyes, the  

Portuguese artist eternalises the stories marking life and 

Portuguese culture in her installations.
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O mundo de Cristina Rodrigues divide-se entre Idanha-

-a-Nova e Manchester. Como descreve esta aventura?

Tenho o melhor de dois mundos! Adoro os campos da 

Idanha e adoro a cidade de Manchester. Quando estou a 

produzir projectos novos preciso de um certo exílio e Ida-

nha-a-Nova permite-me desacelerar no tempo. Sem trân-

sito, sem filas, sem ruído, Idanha confere-me uma existên-

cia contemplativa e de reflexão. Por oposição, Manchester 

é alegria, burburinho, cor e movimento. Esta dicotomia 

urbano-rural é a minha grande fonte de inspiração. 

Essa dicotomia fascina-a?

Gosto de perceber e reflectir sobre a existência urbana 

e a existência rural no século XXI. O facto de estar imer-

sa nestas duas realidades permite-me ter uma visão um 

pouco mais completa da sociedade contemporânea.

Mas é Portugal que mais influencia as suas obras?

Portugal e Inglaterra fazem hoje parte de mim. São in-

dissociáveis. As duas influências inspiram-me enquanto 

mulher e estão presentes no meu trabalho. Nos últimos 

anos, a minha relação com o meu Portugal estreitou-se e 

as narrativas nas minhas obras são quase sempre dedica-

das à mulher portuguesa. 

Observamos isso na sua instalação intitulada A Manta… 

A primeira versão dessa instalação, toda executada com 

adufes, rendas de enxoval e fitas de cetim é a minha obra 

preferida. O adufe é um instrumento tradicionalmente 

tocado por mulheres do concelho de Idanha-a-Nova. Du-

rante anos assisti aos ensaios das adufeiras e percebi a 

The world of Cristina Rodrigues is split between Idanha-

a-Nova and Manchester. How would you describe this ad-

venture?

I have the best of two worlds! I love the countryside of 

Idanha-a-Nova and I love the city of Manchester. When I 

am producing new projects I need a place to hide away and 

Idanha-a-Nova allows me to slow time down. With no traf-

fic, no queues, no noise, Idanha provides me with an ex-

istence of contemplation and of reflection. As opposed to 

Manchester, which is happiness, commotion, colour and 

movement. This rural-urban dichotomy is my great source 

of inspiration.

Does this dichotomy fascinate you?

I like to understand and reflect on the urban existence 

and rural existence in the 21st century. The fact of being im-

mersed in these two realities allows me to have a slightly 

more comprehensive vision of contemporary society.

But Portugal influences your work the most?

Portugal and England are now part of me. They are inex-

tricable. The two influences inspire me as a woman and are 

present in my work. In recent years, my relationship with 

my Portugal has become closer and the narratives in my 

works are almost always dedicated to Portuguese women.

 We can see this in your installation entitled The Blanket...

The first version of this installation, made entirely with 

adufe tambourines, pieces of lace and satin ribbons, is my 

favourite piece. The adufe is an instrument traditionally 

played by women in the municipality of Idanha-a-Nova. 

relevância deste instrumento. Os ensaios são a altura em 

que as mulheres da comunidade se juntam, conversam e 

trocam experiências. O adufe é um dos símbolos de Por-

tugal e da mulher portuguesa, e a obra A Manta é uma ho-

menagem a todas estas mulheres.

Qualquer objecto pode tornar-se numa obra de arte? 

Gosto de saber qual a proveniência e memória de um 

determinado objecto. É em torno dessas memórias que 

começo a trabalhar. Ao longo dos anos fui coleccionando 

mobiliário que pertenceu a emigrantes portugueses no 

Reino Unido e outras peças que provêm de palácios, casas 

particulares, etc. Depois desses objectos serem tratados 

pela equipa de restauro do Centro Cultural Raiano, eu tra-

balho cada um dos objectos de variadas formas: com tin-

tas, paper quilling, têxteis, entre outros.

Uso essencialmente objectos que pertenceram à classe 

trabalhadora e transformo-os em peças de luxo. Acredito 

que a arte deverá ser para todos e, tal como a historie des 

mentalités veio mostrar a importância de contar a história 

do Homem comum, eu tento registar elementos da tradi-

ção oral portuguesa através das minhas obras. 

Esse registo das reflexões 

sociais nas suas obras é visí-

vel nas séries fotográficas My 

Country Through Your Eyes e 

The People’s Wall. O que re-

presentam estas obras?

Representam o elevar do 

homem e da mulher comum 

e das suas histórias de vida. 

Essas instalações fotográficas chamam a atenção para a 

importância de cada um na sociedade portuguesa con-

temporânea. A história de cada pessoa carrega um valioso 

legado cultural que faz parte da génese de ser português.

É essa a mensagem que pretende transmitir?

É uma mensagem de esperança. Com o meu trabalho 

conto histórias que falam sobre a virtude, a persistência, 

a beleza e a coragem humana. Cruzo-me com estas his-

tórias todos os dias e, se eu não as registar, vão-se perder.

Cada obra, cada série, cada exposição acompanha o 

crescimento de uma Cristina mulher, para além de uma 

Cristina artista?

Sem dúvida. O meu crescimento como mulher é influen-

ciado pelas minhas experiências de vida e cada exposição 

é uma experiência nova que vivo com muita intensidade. 

Nas suas instalações, parece existir uma relação entre 

todos os detalhes. É intencional?

A relação de cada uma das partes com o todo é que dá 

sentido à narrativa das instalações de grande escala, pen-

For years I have attended rehearsals of adufe players and 

understood the importance of this instrument. The re-

hearsals are the time when the women of the community 

come together and share experiences. The adufe is one of 

the symbols of Portugal and of Portuguese women, and 

the work The Blanket pays tribute to all these women.

Can any object become a work of art? 

I like to know where a given object has come from and 

the memories it holds. These memories provide the start-

ing point for my work. Over the years I have been collect-

ing furniture belonging to Portuguese people, who have 

moved to the UK, along with other pieces, which come 

from palaces, private homes, etc. After these objects have 

been treated by the restoration team at the Raiano Cultural 

Centre, I work on each of the objects in a number of ways: 

with paints, paper quilling, textiles, among others.

I essentially use objects that belonged to the work-

ing class and transform them into luxury pieces. I believe 

that art should be to everyone and, just as the histoire des 

mentalités came to show the importance of telling the 

story of the common man, I try to record elements of the 

Portuguese oral tradition through my works.

This taking note of social 

reflections in your works 

can be seen in the photo-

graphic series My Coun-

try Through Your Eyes and 

The People’s Wall. What 

do these works represent  

for you?

They represent lifting the common man and woman and 

their life stories. These photographic installations draw at-

tention to the importance of each person in contemporary 

Portuguese society. The story of each person is laden with 

a powerful cultural legacy, which is part of the genesis of 

being Portuguese.

Is this the message that you intend to transmit?

This is a message of hope. I tell stories with my work that 

talk about virtue, persistence, beauty and human courage. 

I come across these stories every day and, if I don’t register 

them, they will be lost.

Does every work, every series, every exhibition follow 

the growth of Cristina as a woman, in addition to Cristina 

as an artist?

Without a doubt. My growth as a woman is influenced by 

my life experiences and every exhibition is a new adven-

ture, which I experience very intensely.

In your installations, there seems to be a relationship 

between every detail. Is this intentional?

«Cada exposição é uma experiência 
nova que vivo com muita 

intensidade» \\ «Every exhibition is 
a new adventure, which I experience 

very intensely»

A MANTA \\ THE BLANKET
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sadas para habitar nobres monumentos. Os objectos singe-

los do povo habitam assim palácios e catedrais. Cada expo-

sição é uma grande metáfora sobre a vida contemporânea.

E qual é a sensação de ver as suas peças a preencher ex-

posições em museus, palácios e catedrais?

Sempre que entro num novo monumento para planear 

uma exposição apaixono-me, primeiro, pelo espaço e, 

depois, começo a sonhar. Expor em palácios, mosteiros e 

catedrais é o meu sonho de vida. A exposição na Catedral 

de Manchester, em 2014, por exemplo, foi particularmente 

marcante para mim, pois entre os visitantes pude contar 

milhares de emigrantes portugueses. 

Para si, uma obra de arte é o prolongamento do seu ínti-

mo? O eternizar de um pensamento?

É uma pergunta difícil. Para mim, uma obra de arte é uma 

forma de representar a sociedade em que estou imersa. Eu 

experimento muito, faço maquetes das minhas obras an-

tes de chegar ao produto final. É todo um processo de pen-

samento expresso através de imagens, têxteis, cerâmicas, 

madeiras… Não existem limites quando estou a criar uma 

nova narrativa. 

E que novas narrativas aguardam nos seus planos  

futuros?

O ano de 2016 vai ser cheio de surpresas. Em Junho, inau-

guro uma grande exposição no Museu Municipal Amadeo 

de Souza-Cardoso, em Amarante, com curadoria de Carlos 

Teixeira e, em Setembro, inauguro a maior exposição que 

desenhei até à data, em Sevilha, com curadoria de José 

Lucas Chaves Maza.

The relationship of each of the parts with the whole is 

what gives meaning to the narrative of the large scale in-

stallations, designed to inhabit monumental buildings. The 

unique objects of the people thus inhabit palaces and ca-

thedrals. Each exhibition is a major metaphor about con-

temporary life.

And what’s it like to see your pieces appearing in exhi-

bitions in museums, palaces and cathedrals?

Whenever I walk into a new monument to plan an exhi-

bition, first of all I fall in love with the space and then I start 

to dream. Exhibiting in palaces, monasteries and cathedrals 

is my life dream. The exhibition in Manchester Cathedral, 

in 2014, for example, was a milestone for me, as among the 

visitors there were thousands of Portuguese emigrants. 

For you, is a work of art an extension of your inner self? 

Capturing a thought forever?

That’s a hard question. For me, a work of art is a way of 

representing the society in which I am immersed. I experi-

ment a lot; I make small models of my works before getting 

to the final product. It’s all a thought process expressed 

through images, textiles, ceramics, wood… There are no 

limits when I am creating a new narrative.

And what new narratives lie in your future plans?

2016 will be full of surprises. In June, I am opening a ma-

jor exhibition in the Amadeo de Souza-Cardoso Municipal 

Museum, in Amarante, with curatorship by Carlos Teixeira 

and, in September, I am opening the largest exhibition I 

have ever given, in Seville, with curatorship by José Lucas 

Chaves Maza.



ART  CULTURE

MELITA 
MATSINHE

Com o deslizar dos dedos 
With the touch of her fingers

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY OURI POTA PACAMUTONDO

With a touch, smooth and striking, she proclaims the 

sounds. Giving us goose bumps. She embarks on the depth 

of a being, and settles somewhere in the minds of those 

who listen. She is heard! In music and the piano she has 

found her means of expression and, in poetry, her freedom 

of spirit. She reveals herself as «a woman who loves life», 

and she walks through hers, building her ideal world. At the 

age of seven she began to take piano lessons, from a pri-

vate teacher. Shortly after she entered the National School 

of Music, in Maputo, and began to use her voice. She was 

part of the youth choir at church. Later, as a teenager, she 

continued her musical education, in its classical aspect, in 

Cuba, and completed her master’s degree in History and 

Musicology at the University of Oslo, in Norway. She finds 

her strength in children, animals and nature.

Com um toque, suave e marcante, proclama os sons. Arre-

pia! Embarca na profundidade de um ser, e algures se al-

berga nas mentes de quem a escuta. É ouvida! Na música e 

no piano encontrou o seu meio de expressão e, na poesia, 

a liberdade de espírito. Revela ser «uma mulher que ama 

a vida», e sobre ela vai caminhando, construindo o seu 

mundo ideal. Aos sete anos começa com aulas de piano, 

com uma professora particular. Pouco tempo depois in-

gressou na Escola Nacional de Música, em Maputo, e inicia 

o canto. Fez parte do grupo coral de jovens na igreja. Mais 

tarde, já adolescente, continuou a formação de música, 

vertente clássica, em Cuba, e concluiu o Mestrado em His-

tória e Musicologia na Universidade de Oslo, na Noruega. 

É nas crianças, nos animais e na Natureza que encontra a 

sua fortaleza.
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É apaixonada pelo piano e canto. Quando surge no mun-

do da música o nome Melita Matsinhe?

Foi em 2009 que a vida me empurrou para os palcos de 

forma decisiva e definitiva. A minha vida em Oslo era uma 

bolha de emoções, energias e impulsos. Precisava de cana-

lizar essas energias, senão a bolha rebentava. Não foi difícil. 

Eu vivia num ambiente de artes, colaborava com festivais 

locais, como voluntária. Quando o Festival Afrikan History 

Week abriu concurso de propostas de criações convidei 

uma amiga bailarina, a Luanda Carneiro, para juntas apre-

sentarmos uma proposta. Foi assim que surgiu Travessia, 

uma criação de plataforma, com o piano, a dança, a pala-

vra falada e o ritmo. Em seguida, tivemos oportunidade de 

incluir na nossa criação Grada Kilomba, cuja apresentação 

também versava sobre a identidade na diáspora. Criei um 

duo (piano e percussão), pois sentia que a minha base 

clássica precisava do suporte dos tambores moçambica-

nos. Poucos meses depois, nasceu o meu primeiro quinte-

to, com o qual participei em festivais e eventos na cidade 

de Oslo. Enquanto vivia naquela cidade, fui convidada para 

participar em festivais por toda a Escandinávia.

Foi a Melita que escolheu o piano, como instrumento 

acompanhante, ou o piano é que a escolheu a si? 

Eu sinto que o piano é que me escolheu. Os constrangi-

mentos de transporte e afinação de um piano nesta cidade, 

aliados à existência de tão poucos instrumentos, fazem-

-me questionar, com humor, se não poderia ter como ins-

trumento a flauta! (risos). O piano é que me escolheu, pois 

a forma como ele e eu nos descobrimos foi quase que por 

acaso. Cresci numa casa que tinha um piano. É certo que 

tinha cordas rebentadas, e não era propício para a activi-

dade musical, no entanto, lá estava ele, e na minha solitude 

- era uma criança bastante retraída-, passei várias horas 

naquele canto da sala, a observá-lo. Na nossa igreja (ao 

You are passionate about the piano and singing. When 

did the name Melita Matsinhe appear on the music world?

Life decisively and definitively pushed me on to the stage 

in 2009. My life in Oslo was a bubble of emotions, energies 

and impulses. I needed to channel these energies; other-

wise the bubble would have burst. It wasn’t hard. I lived in 

an artistic environment, taking part in local festivals, as a 

volunteer. When the Afrikan History Week Festival held a 

tender for creation proposals, I invited Luanda Carneiro, a 

dancer friend, to jointly present a proposal. Travessia thus 

came into being, the creation of a platform, with piano, 

dance, the spoken word and rhythm. Next we had the op-

portunity to include Grada Kilomba in our creation, whose 

presentation was also about identity in the Diaspora. I cre-

ated a duo (piano and percussion), because I felt that my 

classical base needed the support of Mozambican drums. 

A few months later, my first quintet saw the light of day, 

with which I took part in festivals and events in the city of 

Oslo. While living in this city, I was invited to participate in 

festivals throughout Scandinavia.

Was it you, who chose the piano, as the instrument to 

accompany you, or was it the piano that chose you?

I feel that it was the piano that chose me. The constraints 

of transport and the tuning of a piano in this city, together 

with so few instruments in existence, make me ques-

tion, with humour, if I shouldn’t play the flute instead! (she 

laughs). It was the piano that chose me, as the way we dis-

covered each other was almost by chance. I grew up in a 

house that had a piano in it. Its strings were broken, and it 

was not in a state to be played, however, there it was, and 

in my solitude – I was quite a withdrawn child -, I spent 

several hours in this corner of the living room, watching it. 

There was also a piano in our church (next to our house), 

on which I played in secret. I had a piano teacher, Helena 

«O palco é o espaço onde o mundo 
se cala e eu tenho a palavra»  \\ 

«The stage is the place where 
everyone shuts up and I have  

the floor»

«A minha música combina a 
herança clássica, latina e do jazz 
com o puramente africano, que 
são os ritmos, as melodias e as 

palavras» \\ «My music combines 
classical, Latin and jazz roots with 
the purely African, which are the 

rhythms, the melodies, the lyrics»

lado da nossa casa) havia também um piano, que às es-

condidas tocava. Tive uma professora de piano, a Helena 

Jossai, e através dela ingressei na Escola Nacional de Mú-

sica. O meu trio actual é constituído por piano acústico (às 

vezes e-piano), percussão (com enfoque para os ritmos 

Moçambicanos) e contrabaixo. 

O gosto pela música foi-lhe incutido desde criança? 

Sem dúvida. É parte de mim. Aliás, o gosto pelas artes. 

A música, em mim, tem um lugar tão importante quanto o 

próprio silêncio. Quando estamos em dificuldades, preferi-

mos isolar-nos e viver o silêncio. Para mim, viver o silêncio, 

ou viver a música podem ser sinónimos.

Ainda se lembra como deu os primeiros passos nesta 

vertente musical, das experiências…?

Lembro, lembro. Fiquei com a impressão de que estava a 

fazer algo bom. Não somente porque me fazia sentir bem, 

mas também devido ao retorno que recebia das pessoas. A 

adesão que começamos a ter, os seguidores fiéis que se co-

meçaram a manifestar, esse 

foi um dos maiores apoios 

que tive na altura. Depois, 

foi começar a ser convidada 

para eventos que eu admi-

rava, para locais consagra-

dos da música do mundo, 

como o Teatro de Drammen, 

o Cosmopolite em Oslo. Uma 

das vezes, o grande pianista 

Bugge Wesseltoft escutou-

-me e deu-me os parabéns 

por precisamente trazer ao 

piano os ritmos moçambicanos. 

Como é viver no mundo da música para uma artista  

moçambicana? 

É um espaço por excelência, para me comunicar. O pal-

co é o espaço onde o mundo se cala e eu tenho a palavra. 

Isso é prazeroso, porém, assustador. Considero o mundo da 

música um lugar de privilégio para se estar e se ser.

Como define o seu género musical? Que registo lhe in-

fundiu? 

Tenho muitas dificuldades em definir. Na Europa é con-

siderado música do mundo - World Music -, e eu não me 

incomodo, pois é mesmo música do e para o mundo. Aqui 

em Maputo, há quem o chame de Afro Jazz. O que eu sei 

é que a minha música combina a herança clássica, latina 

e do jazz com o puramente africano, que são os ritmos, as 

melodias, as palavras. 

Vive desta arte, a arte de bem cantar e encantar? 

Vivo do trabalho com as Artes e a Cultura. Regressei há 

Jossai, and through her I entered the National School of 

Music. My current trio consists of acoustic piano (some-

times e-piano), percussion (with a focus on Mozambican 

rhythms) and double bass.

Has your taste for music been instilled in you since your 

childhood?

Without a doubt. It’s part of me. Moreover, a liking for the 

arts. Music has a place in me as important as silence itself. 

When we go through difficult times, we prefer to isolate 

ourselves and experience silence. For me, experiencing si-

lence, or experiencing music can be the same thing.

Do you still remember your first steps in music, the ex-

periences you had?

I do, I remember. I had the impression that I was doing 

something good. Not only because it made me feel good, 

but also because of the feedback from people around me. 

The interest we started to feel, the base of loyal fans that 

began to form, this was what supported us the most at 

the time. Then, it was begin-

ning to receive invitations to 

events that I admired, to re-

nowned World Music venues, 

such as the Drammen Thea-

tre, the Cosmopolite in Oslo. 

One of these times, the great 

pianist Bugge Wesseltoft lis-

tened to me and congratu-

lated me for precisely bring-

ing Mozambican rhythms to  

the piano.

How is it for a Mozambican artist to live in the world of 

music? 

It is an excellent space for me to communicate. The 

stage is the place where everyone shuts up and I have the 

floor. This is pleasant, if scary. I consider the music world a 

privileged place to reside and be in.

How would you define your musical genre? What style 

were you instilled with?

This is very hard to define. In Europe it is classified as 

‘World Music’ and that does not bother me, because it 

is actually music from and for the world. Here in Maputo, 

some people call it Afro Jazz. What I know is that my mu-

sic combines classical, Latin and jazz roots, with the purely 

African, which are the rhythms, the melodies, the lyrics.

Do you live from this art, the art of singing well and  

enchanting?

I live from working in the arts and culture. Two years 

have passed since I returned from the Diaspora, and I get 

invited to play more and more often. This year, 2016, I have 
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dois anos da diáspora, tenho tido cada vez mais convites 

para tocar. Este ano de 2016 já vem com diferentes convites 

a nível internacional, que terei imenso prazer de partilhar 

no devido momento.

Sente que no seu país é dada a devida importância aos 

músicos?

A minha pergunta é: se os músicos neste país dão a si 

próprios a importância devida?! Assim sendo, sinto que 

estamos no caminho certo, embora lentamente. Que a 

sociedade aprenda constantemente, e com perseverança 

chegaremos lá.

As músicas que interpreta são de sua autoria. O que  

a inspira? 

Escrevo a minha própria música. Junto os ritmos da mi-

nha terra com a herança universal da ciência da música. 

Por vezes faço arranjos de temas, de um e outro autor de 

que gosto. Inspiro-me na vida. Como artista, sinto-me pro-

duto de um contexto social no qual estou inserida. Cresci 

como sendo bastante expressiva. O facto de poder ter du-

rante 90 minutos a atenção de um público, que assiste ao 

concerto, passou a significar uma forma de comunicar.

Qual é a sensação de pisar um palco? 

No palco sinto um imenso respeito pela audiência, 

por cada um que reservou o seu tempo para o meu tra-

balho. Aliado a isso, sinto a responsabilidade de trans-

mitir qualidade, calor e empatia. As borboletas no es-

tômago são parte de um ritual que me enche de alegria. 

O palco é um espaço sagrado para mim. 

already received various international invitations, which I 

will take immense pleasure in sharing in due time.

Do you feel that your country gives due importance  

to musicians? 

My question is: do musicians in this country give them-

selves due importance?! If so, I feel that we are on the right 

track, albeit slowly. Let’s hope society continues to learn, 

and with perseverance we’ll get there.

You play your own music. What inspires you?

I write my own music. I combine the rhythms of my 

country with the universal heritage of musical science. 

Sometimes I create arrangements from songs, from anoth-

er artist that I like. I take inspiration from life. As an artist, I 

feel I am the product of a social context of which I am part. 

I grew up to be quite expressive. The fact that I can have 

the attention of an audience, watching the concert, for 90 

minutes, has come to signify a way to communicate.

What does it feel like to step onto a stage?

On stage I feel an immense respect for the audience, for 

everyone who saved their time for my work. Accordingly, I 

feel a responsibility to convey quality, warmth and empa-

thy. The butterflies in my stomach are part of a ritual that 

fills me with joy. The stage is a sacred space for me.



Em cada gesto, uma melodia
In every gesture, a melody

ART  CULTURE

JOANA CARNEIRO
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Com um olhar sereno e um sorriso que nos soa a verdadei-

ra melodia, Joana Carneiro é uma mulher num mundo de 

homens. Não que isso seja motivo de discriminação. É, com 

toda a certeza, razão para aplaudi-la de pé, quando os seus 

gestos assim indicarem. Sim, porque é de gestos que se 

trata a história de Joana. Com a batuta na mão, agitada de-

licadamente, Joana vai conduzindo orquestras de dezenas 

e até centenas de músicos por todo o mundo. Royal Sto-

ckholm Philharmonic, Ensemble Orchestral de Paris, Royal 

Liverpool Philharmonic, Bretagne Orchestra, Norrkörping 

Symphony Orchestra, Prague Philharmonia, Orquestra Na-

cional de Espanha, Hong Kong Philharmonic, Los Angeles 

Philharmonic, Toronto Symphony Orchestra… A juntar-se 

a esta extensa lista está ainda a Orquestra Sinfónica de 

Berkeley, onde Joana ocupa o cargo de directora artística 

desde 2009, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, que conta 

com o seu talento como maestrina titular desde 2014, e a 

Orquestra Gulbenkian, que tem os seus dotes como maes-

trina convidada e directora artística dos jovens talentos. 

Aclamada como maestrina notável e soberba, os gestos 

delicados da portuguesa têm trilhado rumos surpreenden-

tes e, num mundo em que as partituras são infinitas, Joana 

garante dar sempre o melhor de si a cada melodia. 

With a serene look in her eye and a smile that reaches 

us like a melody, Joana Carneiro is a woman in a man’s 

world. Not that this is reason for discrimination. It is, in all 

certainty, a reason to give her a standing ovation, when 

her gestures indicate as much. Yes, because gestures are 

what Joana’s story is made of. With a baton in her hand, 

delicately swished, Joana conducts orchestras of tens to 

hundreds of musicians all around the world. Royal Stock-

holm Philharmonic, Ensemble Orchestral de Paris, Royal 

Liverpool Philharmonic, Bretagne Orchestra, Norrkörping 

Symphony Orchestra, Prague Philharmonia, Orquestra 

Nacional de Espanha, Hong Kong Philharmonic, Los An-

geles Philharmonic, Toronto Symphony Orchestra… Joining 

this extensive list, Berkeley Symphony Orchestra, where 

Joana has held the post of artistic director since 2009, the 

Orquestra Sinfónica Portuguesa, which has enjoyed her 

talent as chief conductor since 2014, and the Gulbenkian 

Orchestra, for which she works as guest conductor and ar-

tistic director of young talent. Acclaimed as an outstanding 

conductor, Joana’s delicate gestures have taken her on an 

astounding journey and, in a world in which there are end-

less music scores, Joana ensures that she gives the best of 

herself in every melody.
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Joana tinha nove anos quando a carreira de maestrina 

serviu como resposta, pela primeira vez, à tradicional per-

gunta: «o que queres ser quando fores grande?». Os con-

certos que assistia com os seus pais no Teatro Nacional 

de São Carlos e na Gulbenkian tinham-lhe apresentado 

a figura do maestro e o seu percurso na Escola de Música 

do Conservatório e na Escola de Música Nossa Senhora 

do Cabo, em Linda-a-Velha, desvendou-lhe todos os en-

cantos da profissão. Proveniente de uma família onde a 

educação musical é privilegiada, a portuguesa escolheu 

formar-se em Direcção de Or-

questra, mas a nobreza da Me-

dicina deixou-a com duas op-

ções. «Na verdade, comecei a 

estudar Direcção de Orquestra 

e Medicina, ao mesmo tempo, 

quando entrei para a faculda-

de», conta-nos Joana. «Mas o 

sonho que se manifestou aos nove anos começou a con-

cretizar-se quando aos 18 anos dirigi, pela primeira vez, 

uma orquestra. Foi um ponto sem retorno. Aí a minha vida 

mudou», acrescenta. Trocando o bisturi pela batuta, Joana 

tornou-se, aos 25 anos, na primeira mulher portuguesa li-

cenciada e mestre em Direcção de Orquestra. A partir daí, o 

mundo rendeu-se às actuações enérgicas e aos gestos de-

licados de Joana, mesmo sendo estranho, para alguns, ver 

um talento feminino a conduzir os músicos. Apesar disso, 

Joana assegura que nunca viu o seu trabalho menospre-

zado. «Nunca me senti discriminada. Sempre me senti 

Joana was nine years old when her career as conduc-

tor served as an answer for the first time to the perennial 

question: «what do you want to be when you grow up?».

The concerts she went to with her parents at the São Car-

los National Theatre and at the Gulbenkian had revealed 

to her the figure of the conductor, while her time at the 

National Conservatory Music School and the Nossa Sen-

hora do Cabo Music School, in Linda-a-Velha, unveiled all 

the charms of the profession to her. Born into a family in 

which musical education is favoured, Joana Carneiro chose 

to study Orchestra Conduct-

ing, but the kudos of Medicine 

left her with two options. «In 

fact, I started to study Orches-

tra Conducting and Medicine, 

at the same time, when I en-

rolled at university», Joana 

tells us. «But the dream that 

came about at the age of nine began to come true when, at 

the age of 18, I conducted an orchestra for the first time. It 

was a point of no return. My life changed then», she adds. 

Swapping a scalpel for a baton, at the age of 25 years Joana 

became the first woman in Portugal to have a degree in 

Orchestra Conducting and the first lady conductor. From 

then on, the world surrendered to Joana’s energetic perfor-

mances and delicate gestures, even though it was strange, 

for some, to see female talent conducting musicians. In 

spite of this, Joana assures us that she has never seen her 

work undervalued. «I have never felt discriminated. I have 

«Ler uma partitura é como ler 
um livro com uma linguagem 

especial» \\ «Reading a score 
is like reading a book in a special 

language»

«Com a idade, vamos refinando o 
gesto e o ouvido » \\ «With age, 
we refine our gestures and our 

hearing»

profundamente acarinhada e apoiada pelo meu país»,  

esclarece. 

Definindo-se como uma maestrina «cheia de alegria, 

gratidão e amor pelo que faz», Joana teve oportunidade de 

aprender com alguns dos melhores maestros do mundo, in-

clusive Esa-Pekka Salonen – que ainda hoje é seu mentor –, 

Peter Sellars, John Adams, Kenneth Kiesler ou Kurt Masur. 

Revelando que «ler uma partitura é como ler um livro 

com uma linguagem especial», a maestrina portuguesa 

afirma que há peças mais complicadas de dirigir, seja pela 

sua densidade polifónica ou pelos ritmos mais complexos, 

da mesma forma como não é «nada fácil» conduzir de-

zenas e até centenas de músi-

cos. «É mesmo muito difícil. Tal 

como tocar bem um instrumen-

to requer muitos anos de estudo 

e experiência, o mesmo se pas-

sa com a direcção da orquestra. 

Com a idade, vamos refinando o gesto (que é a clareza com 

que somos uma imagem da música) e o ouvido (a clareza 

com que ouvimos o que necessita de ser transformado)», 

descreve Joana. 

Acreditando que o futuro português a nível musical será 

promissor, contando com mais apoios a nível de mecenato, 

a maestrina do sorriso cativante e dos gestos precisos conti-

nuará a marcar o compasso e a narrar melodias pelo mundo.

always felt highly cherished and supported by my coun-

try», she explains.

Describing herself as a conductor, who is «full of joy, 

gratitude and love for what she does», Joana has been able 

to learn from some of the great conductors of the world, 

including Esa-Pekka Salonen – who is still her mentor to-

day –, Peter Sellars, John Adams, Kenneth Kiesler and Kurt 

Masur.

Revealing that «reading a score is like reading a book in 

a special language», the Portuguese conductor says that 

there are pieces that are more complicated to conduct, 

whether for their polyphonic density or for the more com-

plex rhythms, in the same 

way that it is «in no way 

easy» to conduct dozens and 

even hundreds of musicians. 

«It is actually really hard. Just 

like playing a musical instru-

ment well requires many years of study and experience, 

the same is true with orchestra conducting. With age, we 

refine our gestures (and how clear we are as an image of 

the music) and our hearing (how clearly we can hear what 

needs to be transformed)», describes Joana.

Believing that the future of Portugal in terms of music 

is bright, enjoying more support in terms of patronage, 

the conductor with her captivating smile and precise ges-

tures will continue to set the tempo and narrate melodies 

around the world.
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ART  CULTURE

COMPANHIA DE 
TEATRO MAHAMBA

«Caminhoneiros da vida»
«Life’s travellers»

Mahamba: são mais de vinte anos de peças de teatro, dan-

ça, música e actividades de educação comunitária. São 

muitos anos a pisar os palcos. Muitos anos a fazer sorrir. 

Muitos jovens a desenvolver e a  preservar o património 

sociocultural do país. Ao longo destes anos os maputenses 

assistiram, com esta companhia, a imensas actividades 

de cariz artístico profissional e educacional. Maputo abriu-

-lhes as portas, na Avenida Romão Fernandes Farinha, 520.  

Mahamba: more than twenty years of plays, dance, music 

and community education activities. Many years treading 

the boards. Many years putting a smile on people’s faces. 

Developing the minds of many young people and pre-

serving the country’s socio-cultural heritage. Throughout 

these years the people of Maputo have witnessed, through 

this company, a wealth of professional and educational ar-

tistic activities. Maputo opened its doors to them at num-

ber 520, Avenida Romão Fernandes Farinha.
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Mahamba – oriunda das línguas bantu –, que significa 

«caminhoneiros da vida», «destino», «protecção», é um 

espelho do comportamento da sociedade moçambicana. 

Uma companhia onde há sorrisos e algum sofrimento. Há 

conquistas! E esperança quando pensam em continuar a 

sonhar. Há vida! Muita alegria. Em 21 anos, já passaram por 

um misto de emoções. «A capacidade de sonhar trans-

formou-nos numa das mais respeitadas companhias de 

Moçambique», sublinha Da-

divo José. A criatividade nos 

textos e na encenação estão 

de forma peculiar assentes 

nas peças teatrais, indo ao 

encontro da história do país 

e das artes em geral. 

Outrora, este grupo era 

composto por vários mem-

bros, estudantes e docentes 

das artes dramáticas, mas 

agora é formado apenas por 

dois: o Dadivo José, líder do 

grupo desde 1999, e a Maria 

Atália, encenadora.  São irmãos! Abraçaram o projecto. Vi-

vem disto. Leccionam aulas de teatro na escola de comu-

nicação e artes da Universidade Eduardo Mondlane. Quan-

do surgem peças que impliquem juntar mais membros 

ao grupo, Dadivo convida outros artistas. Fora isso, é um 

teatro a dois, onde a vontade de continuar a sonhar está 

permanentemente patente.    

Mahamba – from the Bantu languages   –, which means 

«life’s travellers», «destination», «protection», serves as 

a mirror for the behaviour of Mozambican society. A com-

pany in which there are smiles and some suffering. Where 

there are achievements! And hope when they think about 

carrying on dreaming. There is life! A lot of happiness. In 21 

years they have gone through a range of emotions. «The 

ability to dream has transformed us into one of Mozam-

bique’s most respected the-

atre companies», stresses 

Dadivo José. The creativity 

in the texts and staging are, 

in their own way, based on 

plays, reaching out to the 

country’s history and the 

arts in general.

In times past, this group 

was made up of several 

members, drama students 

and teachers, but now it only 

consists of two: Dadivo José, 

leader of the group since 

1999, and Maria Atália, stage director. They are brother and 

sister! They have embraced the project. They live from it. 

They give acting classes in the school of communication 

and arts at Eduardo Mondlane University. When there are 

plays that require more members to join the group, Dadivo 

invites other artists. Other than that, it is a theatre of two, 

where the will to go on dreaming is a permanent presence.

Num festival, em África do Sul, 
ganharam o prémio para melhor 

actriz, melhor encenação e melhor 
adaptação, com a peça Psicose 4:48, 

de Sarah Kene.  \\ At a festival in 
South Africa, they won the award 
for best actress, best staging and 
best adaption, with the play 4:48 

Psychosis, by Sarah Kene.

Dadivo é co-autor do primeiro 
manual de teatro educativo em 
Moçambique. \\ Dadivo is the 

co-author of the first educational 
theatre manual in Mozambique.

Os temas variam muito. São universais. Com a verten-

te histórica do país sempre muito presente. Para Dadivo 

e Maria a luta é persistente. Mesmo sem grandes apoios, 

continuam a querer fazer chegar longe a sua companhia. 

«Agradecemos aos poucos 

que nos têm apoiado, mas 

ambicionamos mais», refere 

Dadivo, acrescentando ainda 

que «sente-se muita falta 

de apoios para participar em 

festivais internacionais». E 

perguntamos-lhe: o que faz 

falta no país para quem vive 

do mundo artístico? Res-

posta directa: «Fazem falta muitos mecenas, faz falta uma 

educação artística capaz de formar não só executores, mas 

também bons consumidores e pagantes das artes». 

The subjects of its works vary greatly. They are univer-

sal. With the country’s historical aspect always present. 

For Dadivo and Maria the struggle is ongoing. Even without 

significant support, they still want their theatre company 

to go far. «We are grateful to 

the few who have supported 

us, but we are aiming», says 

Dadivo, adding that «there 

is far too little support for 

participating in international 

festivals». And we ask him: 

what is lacking in the coun-

try for those who live in the 

art world? His answer is di-

rect: «There is a lack of patrons, there is a lack of artistic 

education able to train not only performers, but also good 

consumers and people paying for the arts». 
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PALÁCIO DE FERRO
Símbolo recuperado na baixa de Luanda

Luanda icon renovated
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É em plena baixa de Luanda que se encontra um dos 

mais carismáticos e misteriosos edifícios da capital. O Pa-

lácio de Ferro é o melhor exemplar da arquitectura do ferro 

em Angola, uma corrente arquitectónica que remonta aos 

meados do século XIX e que ficou mundialmente eterni-

zada pela Torre Eiffel, em Paris. Há muito mistério sobre a 

autoria do Palácio de Ferro, mas são fortes os indícios que 

indicam que a estrutura será da autoria do próprio Gustave 

Eiffel, criador da torre francesa, ou de algum dos seus dis-

cípulos directos. O edifício, agora angolano, deverá ter par-

tido de França e embarcado, possivelmente, com destino a 

Madagáscar. Não se conhecem detalhes, mas alguns his-

toriadores defendem que a embarcação que o transpor-

tava poderá ter sido arrastada pela Corrente de Benguela, 

naufragando na costa angolana. Uma outra teoria aponta 

que a estrutura poderá ter desembarcado em Luanda, por 

razões desconhecidas, tendo sido posteriormente vendida 

em hasta pública e arrematada pela Companhia Comercial 

de Angola. A especulação em redor da sua história é, de 

Right in heart of Luanda stands one of the most char-

ismatic and mysterious buildings in the nation’s capital. 

The Palácio de Ferro (Iron Palace) is the finest example of 

iron architecture in Angola, an architectural trend dating 

back to the mid-nineteenth century, which became glob-

ally eternalised by the Eiffel Tower, in Paris. There is a lot 

of mystery surrounding the identity of the designer of the 

Palácio de Ferro, but there is strong evidence towards the 

structure having been designed by Gustave Eiffel, crea-

tor of the French tower, himself, or by one of his immedi-

ate disciples. The building, now Angolan, would have left 

France and been shipped, possibly to Madagascar. The 

details are not known, but some historians argue that the 

vessel transporting it may have got caught in the Benguela 

Current, wrecking off the Angolan coast. Another theory 

suggests that the structure may have been unloaded in 

Luanda, for unknown reasons, and later sold at public 

auction and snapped up by the Companhia Comercial de  

Angola. To a certain extent, the speculation surrounding its 

O Palácio de Ferro é o melhor 
exemplar da arquitectura do ferro 

em Angola. \\ The Palácio de 
Ferro is the finest example of iron 

architecture in Angola.

certo modo, o elemento que gera toda a envolvência mis-

teriosa que acompanha a história do Palácio de Ferro.

O que se sabe é que o edifício viria a hospedar um centro 

de artes, ainda durante o tempo colonial português. Mais 

tarde, com a independência e o período de instabilidade 

que se seguiu, o Palácio de Ferro ficou privado de manu-

tenção, sem utilização, e o espaço em redor foi transfor-

mado num parque de estacionamento. Surgiu, então, um 

projecto que visava a recuperação deste legado histórico, 

tendo reaberto ao público no início de 2016. Segundo fon-

te do Ministério da Cultura de Angola, o projecto de recu-

peração foi repassado à empresa Endiama e, agora, será a 

mesma Endiama a propor uma utilização para o mesmo. 

Existem várias propostas em cima da mesa, sendo que o 

emblemático edifício poderá hospedar o novo museu do 

diamante, estando também em equação a sua cedência à 

Fundação Sindika Dokolo, que poderá voltar a utilizar o es-

paço como uma montra privilegiada das artes. No decorrer 

deste ano, o palácio acolherá diversas iniciativas que inte-

gram a III Trienal de Luanda.

history is what generates the mystery accompanying the 

Iron Palace’s history.

What is known is that the building went on to house an 

arts centre, back in the Portuguese colonial era. Later, after 

independence and the period of instability that followed it, 

the Palácio de Ferro was left unused and deprived of main-

tenance, while the space around it was turned into a car 

park. A project aimed at restoring this historical legacy 

has lead to it being reopened to the public in early 2016.  

According to a source from the Angolan Ministry of Cul-

ture, the restoration project was passed on to the company  

Endiama, and now Endiama is to propose a use for it. There 

are several proposals on the table, among them that the 

iconic building could house the new diamond museum, 

or be given over to the Sindika Dokolo Foundation, which 

may use the space as a stunning showroom for the arts. 

This year, the palace will host a wide range of initiatives as 

part of the 3rd Luanda Triannale.
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QUITO TEMBE
FESTIVAL KINANI

«A nível puramente artístico, Moçambique é 
extraordinário» \\ «On a purely artistic level, 

Mozambique is extraordinary»

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  NUNO NORONHA

Foi Quito Tembe quem, em 2005, fez uso da sua vastíssi-

ma experiência na área das artes de palco e deu início à 

Plataforma Internacional de Dança Contemporânea, tam-

bém conhecida como Kinani, um festival de dança que 

tem conquistado Maputo. Na sexta edição do evento, no 

ano em que comemorava a primeira década de existência, 

o festival recebeu a 4.ª edição do Danse L´afrique Danse!, 

uma das maiores plataformas africanas de dança contem-

porânea, que tem um formato itinerante e que, em 2015, se 

realizou em Maputo, sob a asa do Kinani. Agora, terminado 

o festival que se realiza de dois em dois anos, Quito Tem-

be e a sua equipa vão apontar agulhas para a Semana da 

Dança, a realizar em Setembro de 2016, onde se pretende 

dar enfoque às danças tradicionais. O objectivo do even-

to passa por mesclar danças tradicionais com retoques 

de dança contemporânea e, assim, sublinhar e valorizar a 

riqueza cultural de Moçambique, contribuindo também de 

uma forma activa para a profissionalização de jovens co-

reógrafos moçambicanos.  

In 2005 Quito Tembe put his vast experience in the field of 

performing arts to use, launching the International Plat-

form of Contemporary Dance, also known as Kinani, a 

dance festival, which has conquered Maputo. In its sixth 

edition, held in the year in which it celebrated its first de-

cade in existence, the festival hosted the 4th edition of 

Danse L’Afrique danse!, one of the biggest African plat-

forms of contemporary dance, which has a travelling for-

mat, and which was held in 2105 in Maputo, under Kinani’s 

umbrella. With the festival, which takes place every two 

years, now over, Quito Tembe and his team will focus on 

the Semana da Dança, or Week of Dance, to be held in 

September 2016, the idea of which is to place tradition-

al dance under the spotlight. The event aims to blend 

traditional dance with touches of contemporary dance  

and, thus, stress and enhance the cultural wealth of  

Mozambique, while also actively contributing to the pro-

fessionalization of young Mozambican choreographers.
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Qual foi a essência do Danse L´afrique Danse!?

Em cada edição temos temáticas diferentes, para dina-

mizar a linha de programação. Para dar um exemplo, já ti-

vemos uma edição que foi inteiramente dedicada à forma-

ção do público. Tivemos outras edições que visaram a pro-

fissionalização, onde convidámos companhias do Japão, 

da Coreia ou de Portugal, com alto nível de profissionalis-

mo a nível estrutural, que trabalharam em conjunto com 

as companhias locais. O Danse L´afrique Danse! pretendia 

trazer a voz 100% africana para os assuntos correntes de 

África: o que os africanos têm a dizer sobre África de hoje. 

Daí que virámos a linha de programação para África e, des-

ta vez, tivemos somente companhias africanas. 

O que está a ser preparado para a próxima edição?

É segredo! Ainda estamos a fechar a última edição, antes 

de avançarmos para a próxima, até porque é a partir do ba-

lanço de uma edição que perspectivamos a seguinte. Ago-

ra, estamos centrados na Semana da Dança que é entre 

as duas edições. O formato deste evento visa experimen-

tar partir das nossas danças tradicionais, pondo grupos e 

companhias tradicionais oriundas de diferentes partes do 

país a trabalhar juntamente com coreógrafos vindos de 

diferentes parte do mundo. Queremos experimentar, não 

sabemos no que pode resultar e até pode ser um tremendo 

fracasso, mas o nosso objectivo central é trazer a discus-

são para cima da mesa.

Moçambique é um país aberto às artes?

Se quisermos falar a nível puramente artístico, Moçam-

bique é extraordinário. No entanto, tenho o privilégio de 

viajar muito e de conviver com muitos artistas de todo o 

mundo e sei que o orçamento de uma companhia suíça, 

por exemplo, é algo inimaginável em Moçambique. Com a 

miséria de apoios financeiros e institucionais que temos, 

estamos a fazer muito e isso motiva-me. O Kinani nunca 

fica em causa pelo financiamento: com ou sem financia-

mento, o festival acontece, até porque temos uma equipa e 

um leque de artistas comprometidos.  

Sente que a dança tradicional tem tendência a ser mar-

ginalizada?

Eu costumo perguntar: porque é que a dança tradicio-

nal moçambicana não perfura os espaços convencionais 

para a mostra de espectáculos? O que é que falta? Parece 

que a dança tradicional pressupõe acontecer em baixo de 

uma árvore, numa roda em que as pessoas estão a bater 

palmas ou a levantar poeira e, então, podemos tirar foto-

grafias como se de algo mítico se tratasse. Grande parte 

destas danças tem alto nível de dramatologia, alto nível de 

expressão corporal, alto nível de preparação física. Cada  

Kinani é o resultado destas experiências que vamos fa-

zendo: ateliers, workshops, conferências na Semana da 

Dança. O resultado destes encontros com os artistas ajuda 

a desenhar a próxima edição.

What was the essence of Danse L’Afrique danse!?

In each edition we have different themes, in order to 

bring life to the programme. To give an example, we once 

had an edition that was entirely devoted to educating the 

audience. We have had other editions aimed at profession-

alization, where we invited dance companies from Japan, 

Korea and Portugal, with a high level of professionalism at 

a structural level, to work together with local companies. 

Danse L’Afrique danse! had the intention of giving a 100% 

African voice to Africa’s current affairs: what Africans have 

to say about Africa today. So we focused the programme 

on Africa and only had African companies this time.

What is the plan for the next edition?

It’s a secret! We are still finishing the last edition before 

moving on to the next one, not least because the outcome 

of one edition decides how we envisage the following one. 

We are now focused on the Semana da Dança, which takes 

place between the two editions. The format of this event 

aims to experiment with our traditional dances, getting 

groups and traditional companies from different parts of the 

country to work with choreographers from different parts of 

the world. We want to experiment, we don’t know what the 

result might be, it might even be a tremendous failure, but 

our main goal is to bring the discussion to the table.

Is Mozambique a country that is open to the arts?

If we talk on a purely artistic level, Mozambique is ex-

traordinary. However, I am privileged in that I can travel a lot 

and spend time with many artists from around the world. I 

know that the budget of a Swiss company, for example, is 

something unimaginable in Mozambique. Considering the 

misery of financial and institutional support we have here, 

we are doing a lot and this motivates me. Kinani is never at 

stake because of financing: the festival takes place with or 

without funding, because we have a team and a range of 

artists that are committed.

Do you feel that traditional dance tends to be marginal-

ised?

I usually ask: why doesn’t Mozambican traditional dance 

appear in conventional performing venues? What doesn’t 

it have? It seems that people assume traditional dance 

should take place under a tree, in a circle, where people 

are clapping or kicking up dust and, then, you can take 

pictures, as if it were something mythical. Many of these 

dances have a high level of drama, a high level of body lan-

guage, a high level of physical training. Each Kinani is the 

result of these experiences we have: ateliers, workshops, 

conferences at the Semana da Dança. The result of these 

meetings with artists will help to draw up the next edition.
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SEMANA DO 
CINEMA AFRICANO

Os filmes de África \\ Movies from Africa

Muito daquilo que é mundialmente consumido no âmbito 

das artes cinematográficas é produzido pelas grandes in-

dústrias de Hollywood e Bollywood. Se, de facto, a distri-

buição de grande percentagem das longa-metragens con-

sumidas em todo o mundo está quase por inteiro mono-

polizada pelas grandes indústrias cinematográficas ame-

ricana e indiana, é também verdade que outras correntes, 

como a europeia e a africana, têm conquistado o seu es-

paço. Foi com o objectivo de contribuir para a promoção 

do cinema made in Africa, que o realizador moçambicano 

João Ribeiro tornou real a Semana do Cinema Africano, um 

festival que tem feito sucesso no país e que vai já a cami-

nho da sua quarta edição. O festival exibe longas-metra-

gens de ficção com selo africano, sem deixar de aproveitar 

para destacar os filmes e as co-produções moçambicanas, 

num esforço para que se faça chegar ao grande público o 

cinema feito no país e no continente.

Much of what is consumed around the world in terms of 

the art of filmmaking is produced by the major industries 

of Hollywood and Bollywood. Despite this near monopoly 

of US and Indian feature films, there are other parts of the 

world with a thriving film industry, with European and 

African films earning due respect. With the aim of contrib-

uting to the promotion of Made in Africa films, Mozam-

bican director João Ribeiro created the African Film Week, 

a film festival that has enjoyed success in the country and 

which is now heading towards its fourth edition. The fes-

tival presents feature films of African provenance, while 

also using the occasion to highlight Mozambican films and 

co-productions, in an effort to bring the films made in the 

country and on the continent to the general public.



Villas&Golfe  \\ 79 78 \\  Villas&Golfe

João Ribeiro soma já muitos anos de uma carreira ligada 

ao universo do cinema, mas foi ao participar num ciclo de 

cinema africano organizado pela Universidade alemã de 

Bayreuth que surgiu a possibilidade de importar o conceito 

para Moçambique. «Infelizmente, em Moçambique, ape-

nas uma empresa exibe filmes de forma comercial e todos 

esses filmes são blockbusters americanos», contextualiza 

João Ribeiro. Como realizador 

africano, sempre sentiu difi-

culdade no acesso à cinema-

tografia africana, mas agora, 

graças a um esforço colectivo 

de várias pessoas e empresas 

parceiras, é finalmente possí-

vel assistir a cinema africano 

em Moçambique. 

O festival tem feito suces-

so, o que fica bem patente 

na afluência ao mesmo, que 

passou das duas mil pessoas 

na primeira edição, em 2013, para as oito mil pessoas na ter-

ceira edição, em 2015. E este ano? «Acredito que tenhamos 

11 mil pessoas, considerando o total do público presente 

nas várias cidades por onde o festival vai passar», diz-nos 

João Ribeiro. O programa tem paragem quase obrigatória 

em Maputo, ainda que circule dentro da própria cidade e 

do país. Com passagens pelo Teatro Scala, pelo Avenida, 

João Ribeiro has already worked in the world of film 

for many years, but it was only when he took part in an  

African film festival organised by the German University 

of Bayreuth that the possibility of importing this concept 

to Mozambique came about. «Unfortunately, in Mozam-

bique, there is only one company that commercially shows 

films and all the films are American blockbusters», ex-

plains João Ribeiro. As an  

African film director, he al-

ways noted difficulty in ac-

cess to African productions, 

but now, thanks to a collec-

tive effort by many people 

and partner companies, it is 

finally possible to watch Af-

rican films in Mozambique.

The festival has proved 

highly successful, as its visi-

tor numbers go to show, ris-

ing from two thousand peo-

ple in the first edition, in 2013, to eight thousand people 

in the third edition in 2015. And this year? «I believe we 

will have 11,000 people, considering the total audience in 

the various cities in which the festival will be held», João 

Ribeiro tells us. The programme involves a week in each 

of three different cities, including, almost compulsorily,  

Maputo. With screenings at the Scala Theatre, the Avenida, 

O programa da Semana do Cinema 
Africano tem paragem quase 

obrigatória em Maputo, ainda que 
circule dentro da própria cidade e 
do país. \\ The African Film Week 

programme involves a week in each 
of three different cities, including, 

almost compulsorily, Maputo.

pelo ICMA – o Instituto Cultural Moçambique-Alemanha 

– ou pelo Centro Franco-Moçambicano, o festival teve já o 

condão de se expandir para fora da capital, tendo já feito 

escala na Ilha de Moçambique e em Inhambane. Agora, em 

2016, é a vez de seguir para a cidade da Beira, que fará a 

estreia na quarta edição do festival, a realizar no próximo 

mês de Julho. 

«Tentamos sempre encontrar um tema. No ano passa-

do, a linha do festival assentou sobre questões relativas à 

mudança política em África e à primavera árabe», exem-

plifica João Ribeiro para explicar que a Semana do Cinema  

Africano é um festival temático e não um conjunto de fil-

mes africanos aleatórios. Além disso, este ano e como ha-

bitualmente, o evento terá dois programas paralelos. Se, 

por um lado, o programa principal é composto sobretudo 

por filmes actuais, há também espaço para uma outra 

amostra, composta fundamentalmente pelos filmes clás-

sicos: «queremos sempre exibir filmes mais antigos, os 

filmes que ganharam prémios e que fizeram a história do 

cinema africano», refere João Ribeiro. E tudo isto, de uma 

forma completamente gratuita. 

the ICMA - the Mozambique-Germany Cultural Institute - 

and the Franco-Mozambican Centre, the festival already 

managed to expand beyond the capital, with films shown 

being shown in previous editions on the Island of Mo-

zambique and in Inhambane. Now, in 2016, Beira is to join 

Maputo and Inhambane, debuting in the festival’s fourth 

edition, which begins in July and ends in August this year.

«We always try to find a theme. Last year, the festival 

focused on issues relating to the political change in Af-

rica and the Arab Spring», João Ribeiro reveals, in order to 

explain that the African Film Week is a thematic festival 

and not a set of random African films. In addition to this, 

this year and as usual, the event will have two parallel pro-

grammes. The main programme mainly consists of cur-

rent films, but there is also room for another one, which 

is mainly composed of classic films: «we always want to 

show older films, the films that won awards and made the 

history of African cinema», says João Ribeiro. Incredibly, 

the event is entirely free of charge to festival goers.
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FRANCISCO 
SEPULVEDA

Um laço histórico com Moçambique
Historic ties with Mozambique

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITO RESERVADOS 

Nasceu em Santiago do Chile, mas foi em Chillan, na região 

de Bio-Bio, que passou a sua infância. «Cresci no meio do 

campo chilleno, a minha infância foi como um sonho, com 

rios, animais, pássaros e peixes e o céu coberto de nuvens 

grandes». É assim que o artista recorda a sua infância. 

Também se lembra ainda quando «as senhoras o ador-

meciam com lendas e contos». Logo mais, cresceu. Foi es-

tudar para a capital. Passou pela escola de arte Pontifícia 

Universidade Católica do Chile, pela Arcis e Wifredo Lam. 

Chegou a ser assistente do maestro Alamiro Carrasco e 

foi aluno do pintor Gonzalo Cienfuegos, um dos maiores 

artistas chilenos contemporâneos. Já perdeu a conta ao 

número de obras pintadas por si, mas garante que estão 

espalhadas pelo mundo, desde o Chile ao Brasil, do México 

aos Estados Unidos, passando pela Suíça, Grécia, outras 

em Portugal, na França, deixando marcas na China e em 

África… E a lista continuava. Crê na justiça, nos direitos de 

igualdade e, sobretudo, na vida. E acrescenta: «Os loucos 

nunca dizem que estão loucos».

He was born in Santiago, Chile’s capital, but it was in 

Chillan, in the region of Bio-Bio, that he spent his child-

hood. «I grew up in the chilleno countryside; my childhood 

was like a dream, with rivers, birds and fish and the sky 

covered with large clouds», the artist recalls of his child-

hood. He also remembers when «the ladies would send 

him to sleep with legends and tales». Later, he grew up. 

He went to study in the capital. He enrolled in the school 

of visual arts at the Potifical Catholic University of Chile, 

in Arcis and Wilfredo Lam. He became the assistant of 

maestro Alamiro Carrasco and was the student of painter 

Gonzalo Cienfuegos, one of Chile’s greatest contemporary 

artists. He has lost count of the number of works he has 

painted, but he assures us they are scattered throughout 

the world, from Chile to Brazil, from Mexico to the US, from 

Switzerland, Greece or Portugal, to France, China and Afri-

ca… And the list goes on. He believes in justice, equal rights 

and, above all else, in life. And, he adds: «Mad people never 

say they are mad».

ART  CULTURE



82 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 83 

Ser pintor já lhe estava no sangue. Suas avós eram pin-

toras. Desde jovem que ficava observando as telas, nas 

paredes de casa das avós. Recorda o cheiro da trementina, 

os pincéis, os tubos de óleo, a pintura seca. «Sentia uma 

magia», afirma Francisco. Até que um dia, uma das avós 

lhe oferece uma tela com pincéis e óleo. Tinha 14 anos e, 

desde então, não deixou de pintar. Todas as obras do artista 

retractam as origens, a história, as experiências de vida. «É 

saber quem se é, que coisas preocupam, e por que coisas 

se deve lutar e crer», assegura o pintor. Interessa-se pela 

Being a painter was already in his blood. His grand-

mothers were painters. From a young age he would study 

the paintings hanging on the walls of his grandmothers’ 

houses. He recalls the smell of turpentine, the brushes, the 

tubes of oil paint, the dry paint. «I could feel magic», Fran-

cisco reveals. Then one day, one of his grandmothers gave 

him a canvas, with some brushes and oil paints. He was 

14 years old, and from that day on, he has never stopped 

painting. Each of the artist’s works portrays origins, history, 

life experiences. «It’s knowing who you are, what things 

cultura e história da América pré-hispânica, o período da co-

lonização e pós-colonização, e pelos choques culturais que 

existiram e existem. Assim como a arte ocidental, culturas 

árabes e africanas também lhe abrem novos horizontes. 

Todos os dias, Francisco visita o seu atelier, das oito às 

18 horas, pois foi esta a rotina que incutiu em si, aconte-

cesse o acontecesse, estaria sempre ali. «Sei que ao fim de 

um tempo algo vai sair, mesmo sabendo que há dias que 

nada acontece, sei que na manhã seguinte algo surge», 

conta-nos o artista. E diz ainda que «o trabalho sempre  

dá recompensas». 

Procura a inspiração no seu mundo interior, e no mundo 

exterior em que está inserido. E em cada obra procura levar 

os apreciadores desta arte a sentirem e criarem reflexões 

sobre a peça. «Uma pintura é mais uma pergunta que uma 

resposta», salienta Sepulveda.

As obras podem ser vistas em colecções públicas e pri-

vadas, essencialmente, nas galerias que o representam, em 

França e na Suíça. Expôs na galeria Claudine Legrand, em 

Paris. Uma exposição que retractava 12 meses de trabalho, 

parte desse trabalho pintado em França, e a sua maioria 

em Moçambique. Retractando a realidade do quotidiano. 

«Tenho um laço histórico com moçambique, como chileno, 

porque, em 1975, o Presidente Samora Machel acolheu cer-

ca de 4000 chilenos que fugiram da terrível ditadura militar 

Pinochet», recorda. 

matter, and what things you should fight for and believe 

in», the painter assures us. He is interested in the culture 

and history of Pre-Hispanic America, the colonisation pe-

riod and post-colonisation, and for the cultural shocks that 

existed and exist. Just as western art, Arab and African 

culture also open up new horizons for him.

Every day, Francisco visits his studio, from 8am to 6pm, 

as this is the routine he has instilled in himself. No matter 

what, he’ll always be there. «I know that after a given time 

something will come out, even in the knowledge that there 

are days when nothing happens, I known that on the fol-

lowing morning something will appear», the artist tells us. 

And he continues: «the work always rewards you».

He searches for inspiration in his inner world, and in 

the exterior world in which he lives. And in every work he 

strives to bring the people who appreciate this art to feel 

and create reflections on the piece. «A painting is more a 

question than an answer», Sepulveda stresses. His works 

can be seen in public and private collections, essentially, 

in the galleries representing him in France and in Switzer-

land. He had an exhibition at the Claudine Legrand gal-

lery, in Paris. A show that portrayed 12 months of work, 

part of this work painted in France, and the majority of it 

in Mozambique. Portraying the reality of everyday life. «I 

have historic ties with Mozambique, as a Chilean, because, 

in 1975, President Samora Machel welcomed some 4000 
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É simples, tem vontade de descobrir novas técnicas, 

gosta de ir a museus, ver exposições, descobrir outros ar-

tistas e, acima de tudo, gosta de pintar. «Sou um grande 

solitário, mas sempre disponível para a família», confes-

sa Francisco Sepulveda. Para 2016 tem em mente realizar 

uma exposição pessoal com pinturas e gravuras, na galeria 

Glinêur na Île de Ré, em Saint-Martin-de-Ré, em França; 

outra na galeria Le Soleil Sur la Place em Lyon, França, e 

irá fazer uma exposição, de obras em papel e esculturas na 

Fundação Couto em Maputo, em Moçambique. 

Chileans fleeing the terrible Pinochet military dictator-

ship», he recalls.

A simple man, he wants to discover new techniques, he 

likes to go to museums, to see exhibitions, discover oth-

er artists and, above all else, he likes to paint. «I am very 

reclusive, but I always have time for family», Francisco 

Sepulveda confesses. For 2016 he plans to hold a personal 

exhibition with paintings and prints, in the Glinêur gallery, 

in Saint-Martin-de-Ré, on the Île de Ré, France; another in 

the Le Soleil Sur La Place gallery, in Lyon, France, and he 

will do an exhibition, of work on paper, and sculptures, at 

the Couto Foundation in Maputo, Mozambique.       
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MADAGÁSCAR
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INSPIRING PLACES

As mais belas paisagens do mundo
The most beautiful scenery in the world
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Madagascar is a tribute to diversity. Located in the Indian 

Ocean, off the coast of Mozambique, it is Africa’s largest is-

land, and the fourth largest in the world. Here plants and an-

imals have evolved according to their own rules, while na-

ture is the perfect summary of the most beautiful scenery in 

the world. In a matter of hours you pass from desert settings, 

to mountains covered with tropical forests; from terraced 

rice paddies, to vast plains of baobab and palm trees; from 

giant massifs, to beaches with reefs and crystal-clear water.

Madagáscar é um elogio à diversidade. Situada no Índico, 

ao largo da costa de Moçambique, é a maior ilha da África, 

a quarta do mundo, onde as plantas e os animais segui-

ram uma evolução autónoma. A sua natureza é o resumo 

perfeito das mais belas paisagens do mundo. Em poucas 

horas passa-se de horizontes desérticos, às montanhas 

cobertas de florestas tropicais; de terraços de plantações 

de arroz, às extensas planícies de baobás e palmeiras; de 

maciços gigantes, às praias com recifes e água cristalina. 

Antananarivo é a sua capital, no centro da ilha. Pese 

embora ser uma cidade vívida e tumultuada, é relevante 

visitar a Cidadela de Ambohimanga (a colina azul), decla-

rada Património da Humanidade, que alberga os palácios e 

fortificações das últimas dinastias da monarquia Merina; e 

conhecer o mercado de artesanato de La Digue, a maior e 

mais importante feira de artesanato de África.

Mas os destinos que fazem os turistas suspirar ficam lo-

calizados na região de Masoala, na costa leste, na ilha de 

Its capital is Antananarivo, in the centre of the island. 

Even though it is a lively and tumultuous city, it is vital you 

visit the Royal Hill of Ambohimanga (the blue hill), de-

clared a World Heritage Site, to see its palaces and fortifica-

tions from the final dynasties of the Merina monarchy; and 

take time to see the La Digue craft market, Africa’s largest 

and most important arts and crafts fair.

But the destinations that have tourists gasping the most 

are located in the Masoala region, on the eastern coast, on 
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Nosy Be, no extremo norte do país, e na ilha Sainte-Marie. 

Masoala tem um encanto especial por ser remota. Mis-

tura praias desertas com florestas repletas de lémures, 

mangues, rios e montanhas. À beira mar, encontram-se 

apenas habitantes das aldeias que vivem de pesca, agri-

cultura e comércio de baunilha, que, aliás, é considerada a 

melhor do mundo. 

Nosy Be é uma ilha paradisíaca das inúmeras que ro-

deiam Madagáscar. É aqui, no meio de uma natureza exu-

berante e quase virgem, que se encontra o resort Constance 

Tsarabanjina, onde se pode ficar instalado em bungalows de 

luxo e se tem a oportunidade de fazer mergulho, ski aquáti-

co, ténis, vela, passeios de barco, pesca desportiva, etc.

A ilha de Sainte-Marie (Santa Maria, nome atribuído pe-

los navegadores portugueses, os primeiros europeus a lá 

the island of Nosy Be, in the extreme north of the country, 

and on the island of Sainte-Marie.

Masoala’s special charm lies in its remoteness. A blend of 

deserted beaches, with forests filled with lemurs, mangroves, 

rivers and mountains. By the sea, there are villages, with 

people living simply, from fishing, farming and vanilla trad-

ing, which, incidentally, is considered the finest in the world.

Nosy Be is one idyllic island of the many that surround 

Madagascar. It is here, in the midst of lush and almost un-

touched natural surroundings, that we find the Constance 

Tsarabanjina resort, in which you can stay in luxury bunga-

lows and where you can go diving, water skiing, play tennis, 

go sailing or on boat trips, and partake in recreational fishing.

The island of Sainte-Marie (originally Santa Maria, the 

name given to it by Portuguese explorers, the first Europeans 

chegarem no século XV) fica a nordeste da ilha principal 

e, para além das paisagens deslumbrantes, é talvez o lo-

cal do país mais propício para a observação de baleias. 

É também nesta ilha que fica o Princesse Bora Lodge & 

Spa, um espaço elegante, sofisticado, com uma atmos-

fera acolhedora e com uma equipa que trabalha apaixo-

nadamente para proporcionar momentos inesquecíveis.

Apesar da deslocação em Madagáscar exigir paciên-

cia – mora mora (sem pressa, na língua malgaxe) –, uma 

vez que as infra-estruturas rodoviárias são precárias, o 

arrebatamento que cada paisagem provoca vale bem  

a pena.

to arrive there in the 15th century) lies to the northeast of 

the main island and, in addition to stunning landscapes, 

is possibly the best place in the country to watch whales. 

This island is also home to the Princesse Bora Lodge & 

Spa, an elegant and sophisticated setting, with a wel-

coming atmosphere and a team that works fervently to 

ensure unforgettable moments for guests.

Although travelling within Madagascar requires pa-

tience, mora mora – no hurries, in Malagasy -, given the 

precarious road system, the amazement each landscape 

provides makes it worth the effort.         



Olhando o azul-turquesa tão característico do Oceano 

Pacífico, quase todas as cores em volta são capazes de se 

desvanecer num piscar de olhos. Como uma pintura que 

nos suga a alma, a ilha indonésia de Sumba, a cerca de 50 

minutos da zona turística de Bali, cativa-nos graças ao 

equilíbrio perfeito entre a terra e o mar. Talvez tenha sido 

este vislumbre que conquistou as memórias do mari-

nheiro Antonio Pigafetta, um companheiro de viagem do 

famoso navegador português Fernão de Magalhães e o 

primeiro a documentar a chegada dos navios portugueses 

às isoladas e tribais margens de Sumba. De acordo com os 

registos dos antepassados, o ar de Sumba preenchia-se de 

Looking out at the turquoise-blue so typical of the Pacific 

Ocean, almost every colour around is capable of fading 

away in the blink of an eye. Like a painting drawing the 

soul, the Indonesian island of Sumba, about 50 minutes 

from the tourist area of Bali, captivates with its perfect 

balance between land and sea. It may have been this sight 

that conquered the memoires of sailor Antonio Pigafetta, 

a travelling companion of the famous Portuguese explorer 

Ferdinand Magellan and the first to document the arrival of 

Portuguese ships to the isolated and tribal shores of Sumba. 

According to these historical records, the air of Sumba 

was rich with sweet aromas from the sandalwood forests 
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INSPIRING PLACES

NIHIWATU SUMBA 
ISLAND

No coração da Indonésia 
In the heart of Indonesia
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aromas adocicados provenientes das florestas de sândalo 

que compunham as colinas, onde, lá no cimo, se resguar-

davam as aldeias tradicionais e os túmulos megalíticos 

esculpidos em pedra. Quanto aos nativos, orgulhosamente 

vestidos com tecidos tradicionais e com os corpos enfeita-

dos com bonitos ornamentos, trocavam os seus robustos 

cavalos por ouro, prata e cerâmica chinesa, não deixando 

de lado o seu espírito de guerreiros ferozes. Hoje, com 610 

mil habitantes, essas memórias continuam a inspirar as 

construções e a deter os olhares atentos dos visitantes. 

Preservando a essência tradicional da ilha, eternizando as 

aldeias marcadas pelas casas que se elevavam por três an-

dares, numa estrutura de madeira com bambu entrançado  

lining the hills, where, up high, traditional villages and 

megalithic tombs sculpted in stone were sheltered. As to 

the natives, proudly dressed in traditional fabrics and with 

their bodies adorned with beautiful ornamentation, they 

exchanged their robust horses for gold, silver and Chinese 

ceramics, while not renouncing their ferocious warrior 

spirit. Today, with 610,000 inhabitants, these memories 

continue to inspire constructions, attracting the interest  

of visitors.

Preserving the traditional essence of the island, per-

petuating the villages marked by houses that develop 

over three storeys, in a wooden structure with intertwined 

bamboo on the sides and high pointed roofs, made of  
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dos lados e telhados altos e pontiagudos, feitos de grama 

nativa, o Nihiwatu Sumba Island é o resort ideal para uma 

experiência envolvente no paraíso indonésio. Localizado 

numa reserva natural intocada, beneficiando de 2,5 qui-

lómetros de praia privada, este refúgio no Pacífico está 

equipado com 28 villas espalhadas por uma vasta área de 

floresta junto ao mar, de onde surgem 33 quartos munidos 

de várias opções de alojamento, a pensar tanto nas fugas 

românticas como nas aventuras familiares. Com várias 

tipologias, os alojamentos são bastante abertos, poten-

ciando a entrada de ar e as incríveis vistas para o arvo-

redo e as ondas. Por exemplo, a Raja Mendaka, composta 

por cinco villas, ocupa uma posição privilegiada bem no 

coração do resort, alcançando as famosas ondas de Nihi-

watu. Rodeada pelos jardins que garantem a privacidade  

native grasses, Nihiwatu Sumba Island is the ideal resort 

for a compelling experience in the Indonesian paradise. 

Located in a pristine nature reserve, enjoying 2.5 kilome-

tres of private beaches, this refuge in the Pacific features 

28 villas dotted across a vast forest area next to the sea, 

in which 33 rooms boasting various accommodation op-

tions can be found, with anything from romantic escapes 

to family adventures catered for. In varying configurations, 

the accommodation is very open, allowing air inside and 

affording incredible views over the trees and the waves. 

For example, the Raja Mendaka, made up of five villas, 

occupies a prime location, right in the heart of the resort, 

reaching the famous waves of Nihiwatu. Surrounded by 

the gardens that ensure the privacy required for the en-

tertainment areas designed for large families and groups 

necessária para as zonas de entretenimento pensadas 

para as grandes famílias e grupos de amigos, estas villas 

têm a sua própria piscina privada, tal como as restan-

tes opções de alojamento. Para os entusiastas do surf, a 

villa Kasambi, com dois grandes quartos e um horizon-

te pintado pelos melhores spots de surf de Nihiwatu, é 

também uma escolha possível. No entanto, se pretender 

uma estadia mais encoberta pela floresta, os alojamentos  

Wamoro, Kanatar ou a fascinante Tree House envolvem-

-no num ambiente natural, através de colinas sobre a baía 

ou jardins de hibiscos e palmeiras. Nas valências deste re-

sort incluem-se ainda as villas mais tradicionais, como as 

Puncak e as Marangga, com design semelhante às típicas 

casas de Sumba. 

Mas, para além de momentos de descanso em autênti-

cas casas de sonho, o Nihiwatu Sumba Island permite aos 

seus hóspedes saborear o melhor da gastronomia indoné-

sia. Com os pés na areia, os visitantes podem encontrar as 

refeições diárias no restaurante Ombak, reconhecido pela 

cozinha local ou internacional. Também as saladas do Nio 

Beach Club, as águas de coco e os cocktails do Boat Hou-

se podem ajudar a tornar a estadia muito mais agradável, 

quem sabe depois de um passeio até às cascatas ou às 

plantações de arroz. 

of friends, these villas have their own private swimming 

pool, just like the other accommodation options. For surf 

enthusiasts, the Kasambi Villa, with two large bedrooms 

and a horizon dotted with finest surfing spots of Nihiwatu, 

is another possible choice. However, if you want to stay in 

a more forested setting, the Wamoro, Kanatar or the fas-

cinating Tree House options sit within a natural setting, 

on hills overlooking the bay or in gardens of hibiscus and 

palm trees. The choices offered by this resort continue 

with more traditional villas, such as the Puncak and the 

Marangga, with design similar to the traditional houses  

of Sumba.

In addition to moments spent resting in veritable dream 

houses, Nihiwatu Sumba Island enables guests to sample 

the best in Indonesian cuisine. With their feet in the sand, 

visitors can enjoy daily meals in the Ombak restaurant, re-

nowned for its local and international cooking. Salads from 

the Nio Beach Club, or coconut waters and cocktails from 

the Boat House might help turn your stay even more plea-

surable, after, who knows, a walk to the waterfalls or to the 

rice fields. 
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VILA GALÉ RIO 
DE JANEIRO

Um dos encantos da cidade maravilhosa 
One of Rio’s greatest charms

PUB

Em pleno centro histórico da cidade maravilhosa, cum-

primentando o famoso bairro da Lapa, o hotel Vila Galé Rio 

de Janeiro é sinónimo de modernidade e conforto. Cons-

truído a partir de um antigo palacete do final do século 

XIX, este refúgio luxuoso traz o Samba e a Bossa Nova para 

dentro de portas, fazendo da cultura luso-brasileira o ele-

mento central da decoração. Composto por 292 quartos, 

entre os quais se destacam as quatro suítes superiores e a 

suíte master, o Vila Galé Rio de Janeiro é uma escolha per-

feita para aqueles que querem descobrir os encantos da 

mais graciosa cidade brasileira. Porquê? Nas imediações, 

os hóspedes podem deslumbrar-se com monumentos e 

museus como os Arcos da Lapa, a Escadaria de Selarón, 

a Igreja Nossa Senhora do Carmo da Lapa do Destino e o 

Museu da Imagem e do Som. Para além disso, a facilida-

de de acessos ao aeroporto, ao Estádio do Maracanã e ao 

Sambódromo colocam o hotel numa posição privilegiada. 

Right in the historic centre of Rio, stood within the fa-

mous neighbourhood of Lapa, the Vila Galé Rio de Janeiro 

hotel is an image of modernity and comfort. Built in an old 

palace dating back to the late 19th century, this luxurious 

retreat brings Samba and Bossa Nova indoors, making 

Portuguese-Brazilian culture the décor’s central element. 

Containing some 292 rooms, highlights of which include 

the four superior suites and the master suite, the Vila Galé 

Rio de Janeiro is the perfect choice for anyone who wants 

to discover the charms of Brazil’s most beautiful city. Why? 

Guests find themselves just moments from monuments 

and museums, such as the Arcos da Lapa (Carioca Aque-

duct), the Selarón Steps, the Nossa Senhora do Carmo da 

Lapa do Destino church and the Museum of Image and 

Sound. In addition to this, easy access to the airport, the 

Maracanã Stadium and the Sambódromo parade area put 

the hotel in a prime location.

LOBBY
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Com várias opções gastronómicas, desde a cozinha 

mediterrânica do Restaurante Inevitável aos buffets do 

Restaurante Versátil, passando pelos petiscos e cocktails 

do Bar Vinícius Moraes, o Vila Galé Rio de Janeiro oferece 

aos seus hóspedes momentos de pura contemplação, com 

paisagens para piscina e jardim. Mas se as aventuras pela 

cidade maravilhosa exigirem ocasiões de relaxamento 

mais profundo, o Spa Satsanga é a solução. Com sauna, 

jacuzzi, sala de massagens e outros tratamentos, o espaço 

junta-se ao leque de serviços que garantem uma estadia 

de requinte no Vila Galé Rio de Janeiro.

With a choice of gastronomic options, from Mediterra-

nean cuisine in the Inevitável Restaurant, or the buffets of 

the Restaurant Versátil, to the snacks and cocktails of the 

Vinícius Moraes Bar, the Vila Galé Rio de Janeiro offers its 

guests moments of pure bliss, with pool and garden lands-

capes. But if the adventures in Rio result in a need for dee-

per relaxation, the Spa Satsanga offers the perfect solution. 

With sauna, Jacuzzi, massage room and other treatments, 

this space joins the range of services that guarantee an 

exquisite stay at the Vila Galé Rio de Janeiro.

+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.pt

OPINIÃO \\ OPINION

TOMÁS BARBOSA
Nutricionista Clínica do Tempo
Clínica do Tempo Nutritionist

about a disease that kills the most, but also one of those 

that can be prevented. As such, if you don’t yet suffer from 

this condition, it’s down to you to avoid it.

When working out the risk factors of the disease, there 

are two that cannot be changed – sex and age, with the 

risk higher in men and mainly above the age of 55 years. 

The other factors are behavioural and therefore can be 

changed. These include smoking, physical activity, alco-

hol and diet. As a consequence, anyone who smokes, who 

does not exercise, who drinks alcohol in excess and does 

not eat healthily, is at a higher risk of having a stroke.

That’s why you can’t isolate factors and should include 

them in a healthy lifestyle. Eating well through a healthy 

diet involving reducing fat, salt and sugar is not enough, 

despite being highly beneficial with respect to this and 

other diseases. Only with a full intervention and changing 

habits will mortality numbers be able to be reduced and 

longevity increased. 

As doenças cardiovasculares são as responsáveis por cer-

ca de 40% das mortes em Portugal, acima da média euro-

peia e mundial, tendo a sua principal origem no excesso de 

gordura corporal. Uma dessas doenças, o Acidente Vascu-

lar Cerebral (AVC), tem de ser referido com o mesmo tom 

pela sua importância. Falamos da doença que mais mata 

em Portugal e que mais incapacita, como demonstram os 

30% de portugueses que acabam por falecer até um ano 

após o acidente e os cerca de 20% que ficam necessitados 

de cuidados institucionais temporários ou permanentes.

Por estes motivos, há um dia mundial que alerta para o 

AVC, dia 29 de Outubro, e em Portugal o 31 de Março chama 

a atenção para os números deste flagelo, sendo este o dia 

nacional do doente com AVC.

A Nutrição, na sua componente clínica, é uma ciência vo-

cacionada para a prevenção, dedicando-se ao estudo das 

diversas patologias com objectivo de as prevenir. O AVC é 

um dos exemplos mais práticos dessa necessidade, já que 

estamos a falar da doença que mais mata, mas também 

uma das que mais pode ser prevenida. Por isso, se ainda 

não sofre desta patologia, depende de si evitá-la.

Na equação dos factores de risco da doença, há dois que 

não os pode alterar, são eles o sexo e a idade, sendo que 

o risco é maior em homens e principalmente após os 55 

anos. Os restantes factores são comportamentais e por-

tanto modificáveis, são eles o tabagismo, a actividade físi-

ca, o álcool e a alimentação. Por conseguinte, quem fuma, 

quem não pratica exercício, quem bebe álcool em excesso 

e quem não faz uma alimentação saudável, tem mais risco 

de ter um AVC.

Eis a razão pela qual não pode isolar factores e os deve 

enquadrar com um estilo de vida saudável. Alimentar-se 

bem através de uma alimentação saudável que implica a 

redução de gorduras, de sal e de açúcares não é suficiente 

apesar de altamente benéfico para esta e outras doenças. 

Só com uma intervenção completa e uma mudança de há-

bitos poderá fazer decrescer os números da mortalidade e 

aumentar a longevidade.

Acidente Vascular Cerebral: não seja o próximo

Cardiovascular diseases are responsible for about 40% of 

deaths in Portugal, above the European and world average, 

its main cause linked to excess body fat. One of these dis-

eases, the cerebrovascular accident (CVA), better known 

as stroke, has to be included in this important discussion. 

We are talking about the disease that kills the most in  

Portugal and which most incapacitates, as shown by the 

30% of Portuguese that end up dying within a year of a 

stroke and the 20%, or so, who are left requiring temporary 

or permanent institutional healthcare. 

For these reasons there is a world stroke day, to highlight 

the disease, on October 29, and in Portugal, March 31, as 

the country’s national stroke patient day, draws attention 

to the reach of this affliction. 

Nutrition, in its clinical component, is a science geared to 

prevention, dedicated to the study of various diseases with 

the aim of preventing them. The stroke is one of the most 

practical examples of this need, given that we are talking 

Stroke: don’t be the next sufferer

SUITE JUNIOR

RESTAURANTE INEVITÁVEL



BARCELÓ ASIA 
GARDENS & THAI SPA Reencontrar a paz nos jardins exóticos

Rediscover peace in exotic gardens 

HEALTH    WELLNESS
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Com o Atlântico na paisagem e o incrível parque temáti-

co Terra Mítica nos encalços, o Barceló Asia Gardens é um 

luxuoso hotel situado nas encostas da montanha de Sierra 

Cortina, na cidade espanhola de Alicante. Beneficiando 

das temperaturas amenas durante todo o ano, este paraíso 

envolto num ambiente natural composto por 150 mil espé-

cies de plantas exóticas guarda um segredo de equilíbrio e 

bem-estar: o Thai Spa. Transportando os hóspedes para o 

mundo asiático, os jardins tropicais e as seis áreas de pisci-

nas com água aquecida compõem o cenário e maximizam 

a sensação de relaxamento físico e espiritual. Galardoado 

With the Atlantic as a backdrop and the incredible Terra 

Mítica theme park close by, the Barceló Asia Gardens is a 

luxurious hotel stood on the slopes of the Sierra Cortina 

mountains, in the Spanish city of Alicante. Enjoying mild 

temperatures throughout the year, this paradise immersed 

in natural surroundings made up of 150,000 exotic plant 

species is home to a source of balance and wellness: the 

Thai Spa. Whisking guests off to Asian climes, the tropi-

cal gardens and the six heated swimming pool areas pro-

duce an intoxicating scenario, enhancing the sensation of 

physical and spiritual relaxation. Voted the Best Luxury 

com o Melhor Spa Hotel de Luxo na Europa e no Mediter-

râneo, em 2011, o Thai Spa traz a sabedoria e a tradição das 

técnicas tailandesas (mas originalmente provenientes 

da China e da Índia), desenvolvidas ao longo dos últimos 

2500 anos, de forma a conectar o ritmo natural do corpo e  

da mente. 

Através das mãos de profissionais treinados pelo Wat 

Pho Temple, em Banguecoque, os tratamentos do Thai Spa 

englobam, para além das tradicionais massagens tailan-

desas, que alongam o corpo de forma suave e conquistam 

a paz e a calma da mente, as massagens aromáticas, as 

massagens de pés e as massagens a quatro mãos. A nível 

de tratamentos de pele, as esfoliações e hidratações cor-

porais, bem como os tratamentos faciais garantem a repo-

sição das energias e promovem uma autêntica experiência 

anti-stress.

Spa Hotel in Europe and in the Mediterranean, in 2011, the 

Thai Spa imparts the wisdom and tradition of Thai tech-

niques (but originally from China and India), developed 

over the last 2500 years, allowing guests to connect the 

natural rhythm of the body and of the mind. Through the 

hands of professionals trained at the Wat Pho Temple, in 

Bangkok, the treatments offered at the Thai Spa include, 

in addition to traditional Thai massages, gently stretching 

the body and conquering peace and calm of the mind, ar-

omatic massages, foot massages and four-hand massag-

es. When it comes to skin treatments, body exfoliating 

and moisturising, in addition to facial treatments, ensure 

smooth and radiant skin and promote an authentic an-

ti-stress experience.

O Thai Spa liberta o espírito através 
das profundas tradições e filosofias 

de bem-estar tailandesas. \\ The 
Thai Spa frees the mind through the 

profound traditions and philosophies 
of Thai wellness.      
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Indicadores do seu estado de saúde
Indicators of your state of health

PUB

HEALTH  WELLNESS

supracitado e não for músculo, terá de perder gordura e 

peso, pois está em risco de adquirir complicações metabó-

licas como hipertensão, colesterol alto, diabetes tipo 2, etc.

De seguida, e usando uma fita métrica, meça o seu perí-

metro abdominal. O ponto ideal de medição, pelo protocolo 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), é o ponto inter-

médio da distância entre a última costela e a crista ilíaca 

(o osso que sente saliente quando aperta a zona lateral 

da anca). Segundo a OMS há já algum risco quando este é 

acima dos 94cm nos homens e 80cm nas mulheres e ris-

co elevado para algumas complicações metabólicas, como 

por exemplo, doenças cardiovasculares, se for superior a 

102cm nos homens e 88cm nas mulheres.

Por fim, complete estas duas informações com uma 

análise de composição corporal, por exemplo, recorrendo 

ao método da bio-impedância.

Desta forma, saberá como classificar o seu peso em fun-

ção de parâmetros de saúde (IMC), saberá se tem gordura 

abdominal em excesso ou não (perímetro abdominal) e 

saberá com bastante exatidão quanta gordura tem no cor-

po (bio-impedância).

Nas consultas na Clínica do Tempo usamos estes três in-

dicadores. Só assim podemos fazer o melhor diagnóstico 

possível para tratar o seu problema.

are other indicators that you need to confirm. If your BMI 

is above the above-mentioned figures, and the cause for 

this is not due to high muscle levels, you will have to lose 

weight, as you are at risk of developing metabolic compli-

cations, such as high blood pressure, high cholesterol, type 

2 diabetes, etc.

The next step is to measure your waist circumference 

using a measuring tape. The ideal point at which to take the 

measurement, according to the World Health Organisation 

(WHO), is the middle point between the last rib and the iliac 

crest (the bone that sticks out when you squeeze the side 

area of the hip). According to the WHO you are at some risk 

when this measurement is above 94cm in men and 80cm 

in women. There is a high risk of some metabolic complica-

tions, such as cardiovascular diseases, for example, if the 

figure is above 102cm in men and 88cm in women.

Finally, complete these two sets of measurements with 

an analysis of your body’s composition, for example, by 

using bioelectrical impedance analysis.

In this way you’ll know how to classify your weight ac-

cording to health parameters (BMI); you’ll know if you have 

excess abdominal fat or not (waist circumference); and 

you’ll know with great accuracy how much fat there is in 

your body (bioelectrical impedance).

In Clínica do Tempo consultations we use these three in-

dicators. Only then can we make the best diagnosis possi-

ble for treating your problem.

Contactos \\ Contacts:  
+351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

No que toca à nossa saúde, a vigilância é fundamental e 

prevenir nunca é demais. Pesar-se é a única forma de sa-

ber o seu peso mas, se ficar por aqui, pouco saberá de si.

Comece pelo mais fácil que é pesar-se. Depois, calcule o 

seu Índice de Massa Corporal (IMC), dividindo o seu peso 

(em quilogramas) pela altura ao quadrado (em metros). Se 

o resultado se situar entre os 18,5 e os 24,9, começa bem, 

tem um peso saudável. Contudo, é importante como se 

compõe o seu peso e, por isso, há outros indicadores que 

iremos confirmar. Se o seu peso for superior ao intervalo 

When it comes to your health, a watchful eye is funda-

mental and prevention is never too much. Weighing your-

self is the only way to know how much you weigh but, if 

that’s all you do, you’ll know little about yourself.

Start with the easiest part – weigh yourself. Then calcu-

late your Body Mass Index (BMI), dividing your weight (in 

kilograms) by your height squared (in metres). If the result 

is somewhere between 18.5 and 24.9, this is a good start 

– you have a healthy weight. However, it is important to 

know what your weight is composed of and, as such, there 
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SUPREME FLAVOURS

ENOTECA 
DE BELÉM

A pérola escondida da degustação vinícola 
The hidden pearl of wine tasting 

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © ENOTECA DE BELÉM

Em Belém, são milhares os turistas que deambulam en-

tre os Jerónimos e a Torre, com paragem obrigatória para 

provar os irresistíveis pastéis. A típica freguesia lisboeta é 

diariamente galgada de lés-a-lés por uma imensidão de 

turistas, mas é ali mesmo, numa pequena travessa que 

Belém quis esconder à passagem do tempo, que a Enoteca 

  de Belém parece querer passar propositadamente des-

percebida. Um espaço que consegue manter a discrição 

numa das áreas turisticamente mais exploradas da capital 

portuguesa, a Enoteca de Belém é uma ode à pluralidade 

vínica e gastronómica, conceptualizando, em poucos me-

tros quadrados, um estabelecimento intimista dedicado à 

experimentação e ao encontro de pessoas e sabores.

In Lisbon’s Belém neighbourhood, there are thousands of 

tourists milling between the Jerónimos Monestry and the 

Tower of Belém, stopping off to taste the irresistible cus-

tard tarts of the same name. This traditional Lisbon quarter 

may be inundated by tourists every day, but it is right here, 

in a small alleyway that Belém seems to have put a halt on 

time, in which the Enoteca de Belém seems to purposely 

pass unnoticed. A space that manages to ensure an at-

mosphere of discretion in one of the Portuguese capital’s 

busiest tourist areas, the Enoteca de Belém is a tribute to 

wine and gastronomic variety, conceptualising, in a few 

square metres, a cosy establishment dedicated to experi-

mentation and to discovering people and flavours.
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A decoração é simples, dentro do número 12 da Travessa 

do Marta Pinto, ainda que dela façam parte litografias de 

Paula Rego, enquanto as prateleiras de madeira expõem 

um vistoso escaparate de vinhos, alinhados em longín-

quas filas, divididos entre brancos e tintos. Com armários 

climatizados, copos à temperatura ideal, vinho a copo ou a 

garrafa com preços estandardizados (excepção feita para 

alguns vinhos de gama bastante superior), na Enoteca de 

Belém é também possível degustar as criações gastro-

nómicas do chef Ricardo Gonçalves, que juntamente com 

Nélson Guerreiro, responsá-

vel pelo acompanhamento 

vinícola e escanção, dão 

a cara pelo serviço de ex-

celência. Com apenas 16 

lugares sentados e três ao 

balcão, a carta de vinhos 

surpreende pela sua inexis-

tência: basta dar uso aos binóculos emprestados (versão 

homem e senhora), olhar para as prateleiras e escolher. A 

Enoteca de Belém surge, em 2009, integrada no projecto 

Travessa da Ermida, e em 2011 foi distinguida como ‘jóia 

escondida’, à escala mundial, para se beber vinho e petis-

car, pelo site Tripadvisor. Esta e outras distinções fizeram 

com que, paradoxalmente, o estabelecimento ganhasse 

mediatismo, embora não se tenha perdido o ambiente 

descontraído que caracteriza esta biblioteca de vinhos, 

um projecto que pretende associar o potencial dos vinhos 

portugueses à gastronomia, numa viagem de sabores e 

encantos.

The décor is simple inside number 12, Travessa do Marta 

Pinto, even though it does feature some Paula Rego prints, 

while the wooden shelves display a stunning showcase 

of wines, lined up in endless rows, split up into whites and 

reds. With wine storage cabinets, glasses at the ideal tem-

perature, wine by the glass or bottle with standardised 

pricing (except for some wines of exceptional quality), in 

the Enoteca de Belém you can also sample the gastronom-

ic creations of chef Ricardo Gonçalves, who, together with 

Nélson Guerreiro, sommelier responsible for wine pairing, 

provide the face for excel-

lent service. There are just 

16 seats at tables and three 

at the counter. A wine list is 

something you won’t find 

here: just take a look through 

the binoculars provided (in 

men’s and women’s ver-

sions), and choose your wine straight off the shelves. The 

Enoteca de Belém came into being in 2009, as part of the 

Travessa da Ermida project, and in 2011 it was classified 

as a ‘hidden gem’, on a world scale, for drinking wine and 

enjoying a snack, by the travel site Tripadvisor. Paradoxi-

cally, this and other awards have ensured media atten-

tion for the establishment, although this ‘wine library’ has 

managed to retain its relaxed atmosphere, and its verve as 

a project aiming to combine the potential of Portuguese 

wine with food, on a journey of flavours and charms.

A Enoteca de Belém é uma ode à 
pluralidade vínica e gastronómica. \\ 
The Enoteca de Belém is a tribute to 

wine and gastronomic variety. 
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A NOSSA TASCA Sabores internacionais
International flavours

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO NORONHA
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O espaço é pequeno, mas o uso extensivo de madeira na 

decoração torna-o acolhedor e transmite uma sensação de 

calor. A Nossa Tasca abriu portas há cerca de um ano, em 

Maputo, e desde então tem trazido para a capital moçam-

bicana uma mescla de sabores internacionais. O projec-

to nasceu pelas mãos de Eduarda Cavaco e outros quatro 

sócios, que se tornaram parceiros na exploração de um 

espaço que se tem tornado uma referência gastronómica 

em Maputo. O início não foi fácil e alguns imprevistos atra-

saram as obras que duraram 

cerca de ano e meio, bastante 

mais do que aquilo que esta-

va inicialmente programado. 

No entanto, desde que foi 

inaugurado, A Nossa Tasca 

tem-se tornado um espaço 

de eleição em Maputo, graças 

à sua cozinha internacional e 

multifacetada e a um menu 

que é, por si só, diferenciador 

da restante oferta existente na capital moçambicana.  

A Nossa Tasca é um espaço eclético, procurado tanto 

por moçambicanos como pelos muitos estrangeiros que 

vivem ou fazem negócio em Maputo. «Queríamos um lo-

cal onde todos se sentissem bem», refere Eduarda Cavaco, 

uma das sócias e proprietárias. E a verdade é que o objec-

tivo foi conseguido. Por fora, o pequeno restaurante passa 

despercebido, mas é ao entrar que a simpatia do espaço e 

dos seus funcionários se revela verdadeiramente.

The space is small, but the extensive use of wood in the 

décor makes it cosy, providing it with a feeling of warmth. A 

Nossa Tasca opened its doors about a year ago, in Maputo, 

and has since brought a blend of international flavours to 

the Mozambican capital. The project was brought into being 

by Eduarda Cavaco and four other partners, who teamed up 

to develop a venue, which has since become a gastronomic 

highlight of Maputo. Things weren’t exactly straightforward 

to begin with and work was delayed by some unforeseen 

circumstances, leading to it 

lasting about one and a half 

years, a lot longer than what 

was originally planned. 

Since its opening however, 

A Nossa Tasca has become 

a popular eatery in Maputo, 

thanks to its international 

and multifaceted cuisine 

and a menu, which, by itself, 

sets the restaurant apart 

from anything else on offer in the Mozambican capital.

A Nossa Tasca is an eclectic setting, visited as much by 

Mozambicans as by the many foreigners, who live or do 

business in Maputo. «We wanted a place where everyone 

would feel at ease», says Eduarda Cavaco, one of the part-

ners and owners. And this goal has indeed been achieved. 

From outside, the small restaurant goes unnoticed, but 

once you step inside, the charm of this space and its em-

ployees is revealed in all its glory.

O milho frito, o bacalhau com broa de milho ou atum de 

escabeche à moda da Madeira são algumas das especiali-

dades, até porque um dos sócios, natural da ilha da Madeira, 

trouxe algumas das especialidades do arquipélago para a 

oferta do restaurante. O menu não é muito extenso, mas 

prima pela qualidade da oferta. «As pessoas vêm aqui por-

que comem bem», explica Eduarda, antes de explicar que 

o bacalhau e as espetadas são os pratos mais requisitados 

por uma clientela sempre exigente. A Nossa Tasca conta 

com 23 funcionários, todos 

moçambicanos, dos quais 

três são chef de cozinha, 

responsáveis supremos pela 

confecção das especiali-

dades. O sucesso imediato 

já despertou curiosidade e 

houve até quem quisesse 

importar o conceito noutros 

locais. «Já nos pediram para 

fazer um franchising, mas 

recusámos», revela Eduarda. Um restaurante, que é tam-

bém um espaço de convívio por excelência, A Nossa Tasca 

incorpora o conceito das tapas espanholas, mesclado com 

sabores portugueses, elaborados, dentro do possível, com 

produtos moçambicanos. «Um espaço onde as pessoas 

se sentem bem e comem bem, com qualidade», é como 

Eduarda Cavaco define A Nossa Tasca, um espaço a ter em 

conta na capital moçambicana.

One of the partners originally hails from Madeira. His 

involvement has ensured that some of the archipelago’s 

specialties have been placed on the menu, such as Milho 

Frito (fried corn), Codfish with Cornbread or Madeira Style 

Tuna Escabeche. What the menu lacks for in variety is 

more than made up for in quality. «People come here be-

cause they want to eat well», says Eduarda, before ex-

plaining that codfish and kebabs are the most popular 

dishes of the restaurant’s discerning clientele. A Nossa 

Tasca has 23 employees, 

all Mozambicans, includ-

ing three chefs, responsible 

for preparing the culinary 

specialties. Its immediate 

success has already piqued 

the curiosity of the city, with 

some people interested in 

taking the concept else-

where. «We’ve already been 

asked to do franchising, but 

we refused», reveals Eduarda. A restaurant, which is also 

a great place to socialise, A Nossa Tasca incorporates the 

concept of Spanish tapas, blended with Portuguese fla-

vours, made from Mozambican products whenever pos-

sible. «A space where people feel good and eat well, with 

quality», is how Eduarda Cavaco defines A Nossa Tasca, a 

venue to bear in mind in the Mozambican capital.

A Nossa Tasca tem-se tornado 
um espaço de eleição em Maputo, 

graças à sua cozinha internacional e 
multifacetada. \\ A Nossa Tasca has 

become a favourite in Maputo, thanks 
to its international and multifaceted 

cuisine.

O milho frito, o bacalhau com broa 
de milho ou atum de escabeche à 

moda da Madeira são algumas das 
especialidades. \\ Milho Frito, Codfish 

with Cornbread or Madeira Style 
Tuna Escabeche are some of the 

specialities.
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RESTAURANTE BON BON

RUI SILVESTRE
Uma estrela em ascensão \\ A rising star

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © TELMO ANTUNES

O sorriso tímido facilmente se torna num sorriso vigoroso 

enquanto a lista de elogios se prolonga. Se não é pela sua 

criatividade na apresentação dos pratos, é pela mistura 

apurada dos sabores que compõem a ementa que prepara. 

É graças ao seu talento para a cozinha que o restaurante 

algarvio Bon Bon teve a honra de ser destacado com uma 

estrela Michelin, em Novembro do ano passado, entran-

do assim para o exclusivo clube de prestígio no mundo da 

gastronomia. Com 29 anos, Rui Silvestre é o chef responsá-

vel pelas experiências culinárias inesquecíveis que tomam 

conta do Bon Bon e, com a certeza de que o melhor ainda 

está para vir, vai mantendo o mesmo empenho e dedica-

ção que o caracterizam desde sempre. Quanto ao Bon Bon, 

situado numa das zonas mais privilegiadas do Barlavento 

Algarvio, entre o Carvoeiro, Ferragudo e Lagoa, vai trans-

mitindo a tranquilidade e sofisticação através de uma 

decoração aconchegante e uma vista deslumbrante para 

as planícies que alcançam as colinas longínquas da Serra  

de Monchique. 

His shy smile easily blossoms into a cheeky grin as the list 

of compliments goes on. If not for his creativity when pre-

senting dishes, then for the fine blend of flavours making up 

the menu he creates. It is thanks to his talent in the kitchen 

that Algarve restaurant Bon Bon had the honour, Novem-

ber last year, of being recognised with a Michelin star and 

thus entered the exclusive and prestigious culinary club. At 

29, Rui Silvestre is the chef responsible for the unforgetta-

ble gastronomic experiences enjoyed at Bon Bon and, in the 

certainty that the best is yet to come, he retains the same 

commitment and dedication he has long been known for. 

As for Bon Bon, located in one of the Western Algarve’s 

prime areas, between Carvoeiro, Ferragudo and Lagoa, it 

transmits a sense of calm and sophistication through cosy 

décor and a stunning view across the plains leading up to 

the distant foothills of the Serra de Monchique.
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Perguntámos a Rui Silvestre se a cozinha sempre ocu-

pou o lugar primordial nas suas escolhas de vida. Pronta-

mente, respondeu-nos que a História o tinha conquistado, 

mas que, com o tempo, a culinária foi levando o melhor de 

si. Talvez pelos momentos que uniam a sua família à hora 

de jantar, fazendo com que o acto de comer se tornasse 

numa importante ocasião de partilha sobre os assuntos 

diários. Para Rui Silvestre, cozinhar tornava-se assim mui-

to mais do que preparar uma refeição. 

De Valongo, de onde é natural, parte então para a Escola 

de Hotelaria do Algarve e, anos depois, a sua carreira leva-

-o para o estrangeiro, passando pelos franceses La Ferme 

Saint-Siméon e pelo Le Castellet, ambos galardoados com 

estrela Michelin. Mas é durante a sua permanência como 

We asked Rui Silvestre if cooking has always played 

an important part in his choices in life. He quickly replies 

that history got him first, but that with time, cooking got 

the better of him. Possibly through the moments in which 

his family came together at dinner time, ensuring the act 

of eating became an important occasion for sharing and 

discussing daily events. For Rui Silvestre, cooking thus be-

came much more than preparing a meal.

From Valongo, where he was born, he headed south to 

the Algarve Hotel School and, years later, his career took 

him abroad, enjoying stints at La Ferme Saint-Siméon and 

Le Castellet, both in France and both bearers of Michelin 

stars. But, it was during his time as executive sous-chef at 

Costes Restaurant, in Hungary, that Rui Silvestre achieved 

sous-chef executivo no Restaurante Costes, na Hungria, 

que Rui Silvestre alcança a primeira estrela do seu curricu-

lum. Hoje, orgulhoso do caminho que percorreu, Rui Silves-

tre é o homem à frente da cozinha do Restaurante Bon Bon 

e, de acordo com o Guia Michelin, a sua técnica é surpreen-

dente, propondo «pratos de corte actual, com sabores de-

finidos e apresentações cuidadas». 

Trazendo uma lufada de ar fresco para o Bon Bon, Rui 

Silvestre rodeou-se de uma equipa profissional, a quem 

chama de ‘parceiros do gosto’. «Em pouco mais de um 

ano, consegui juntar pessoas fundamentais para a evolu-

ção do Bon Bon. O meu segundo chef, Ricardo Messias, e a 

minha chef de pastelaria, Nádia Carrasco, são os melhores 

exemplos disso. Arranjámos também um leque fantásti-

co de fornecedores, apaixonados por aquilo que fazem e 

que nos ensinam sempre alguma coisa nova», esclarece o 

chef. Tentando aproveitar ao máximo os produtos do mar, a 

cozinha do Bon Bon demarca-se por privilegiar os sabores 

atlânticos, como os peixes e mariscos, sem esquecer ainda 

os legumes produzidos biologicamente na Quinta do Poial 

e a utilização do queijo de cabra, de citrinos do Algarve, óleo 

de amêndoas ou até funcho do mar. Na carta, o menu de 

degustação surpreende os visitantes por ser composto por 

nove pratos, com harmonização de vinhos sob a responsa-

bilidade de Nuno Diogo, proprietário do Bon Bon e, ao mes-

mo tempo, escanção e chef de sala. 

Com uma decoração elegante, com a lareira em ferro 

como elemento central, o Restaurante Bon Bon traz uma 

história a cada prato, tornando a experiência gastronómica 

neste recanto algarvio em muito mais do que uma simples 

oportunidade de refeição.

the first star in his CV. Today, proud of the path he has trod-

den, Rui Silvestre stands at the helm of the Restauran-

te Bon Bon kitchen. According to the Michelin Guide, his 

technique is astounding, offering «cutting-edge dishes, 

with distinctive flavours and careful presentation». 

Bringing a breath of fresh air to Bon Bon, Rui Silvestre has 

surrounded himself with a team of professionals, which he 

refers to as ‘taste partners’. «In a little over a year, I have 

managed to bring together people that are fundamental to 

the evolution of Bon Bon. My second chef, Ricardo Messias, 

and my pastry chef, Nádia Carrasco, are the best examples 

of this. We have also arranged a fantastic array of suppli-

ers, passionate about what they do and who always teach 

us something new», the chef explains. Trying to make the 

very most of seafood, the cooking style at Bon Bon stands 

out for favouring Atlantic flavours, such as fish and shell-

fish, without forgetting organically grown vegetables from 

Quinta do Poial and the use of goat’s cheese, Algarve cit-

rus fruit, almond oil and also samphire. The restaurant’s 

tasting menu has guests in a whirl, given the nine dishes it 

contains, with wine pairing care of Nuno Diogo, the owner 

of Bon Bon and, at the same time, sommelier and head of 

front of house.

With elegant decoration, and a cast iron fireplace as its 

central focus, Restaurante Bon Bon tells a story in every 

dish, turning the gastronomic experience in this corner of 

the Algarve into much more than a simple chance to eat.

A técnica de Rui Silvestre foi 
elogiada pelo Guia Michelin, que 

atribuiu uma estrela ao Restaurante 
Bon Bon no final de 2015.\\ Rui 

Silvestre’s technique was praised 
by the Michelin Guide, which gave a 
star to Restaurante Bon Bon at the 

end of 2015. 
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LUXURY  STYLE

TONY MIRANDA
«Nem só os franceses são criadores de alta-

costura, os portugueses também podem ser» 
\\ «The French aren’t the only ones creating 

haute couture; the Portuguese can do it  
as well»

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © TONY MIRANDA

Esta história contar-se-á por pontos. Perfeitos e bem colo-

cados. Quase invisíveis aos nossos olhos, mas perceptíveis 

para quem sabe o que está a fazer. Pontos dados à mão, 

com agulhas firmemente seguras pelos dedos de Tony  

Miranda. E tantos pontos que haveria para dar nesta his-

tória, se o papel não escasseasse. De Guimarães para o 

mundo, Tony Miranda é um sonhador. Sonhou conquistar 

um lugar nas melhores casas de alta-costura em Paris, e 

Joseph Camps e Ted Lapidus renderam-se ao seu talento. 

Sonhou vestir bem os clientes, e personalidades como Ja-

cquel Brel, príncipes das arábias e reis africanos deram-lhe 

a responsabilidade pelos guarda-roupas. Hoje, ainda sonha 

que a geração mais nova se interesse pela arte da alta-cos-

tura e se entregue ao trabalho como ele se entregou. Her-

dando um gosto pela costura por parte da sua mãe e uma 

exigência de perfeição por parte do seu pai, que minucio-

samente fazia sapatos, Tony Miranda é o único criador de 

alta-costura português e, recordando todas as medidas e 

pedidos de quem já passou pelas suas mãos, vai fazendo 

fatos que são verdadeiras obras-de-arte. 

This story should be told in stitches. Perfect and well 

threaded. Almost invisible to our eyes, but noticeable to 

anyone who knows what they are doing. Stitches made by 

hand with the needle firmly held by Tony Miranda’s fingers. 

And there would be so many stitches that could be told in 

this story if only there was enough paper. From Guimarães 

to the world, Tony Miranda is a dreamer. He dreamed about 

securing himself a place in the best haute couture maisons 

in Paris, and Joseph Camps and Ted Lapidus surrendered to 

his talent. He dreamed about dressing his customers well, 

and celebrities such as Jacques Brel, Arabian princes and 

African kings entrusted him with responsibility for their 

wardrobes. Today, he still dreams that the younger gen-

eration will take an interest in the art of haute couture and 

dedicate themselves to the job as he has. Having inherited 

a liking for sewing from his mother and a perfectionist na-

ture from his father, who meticulously made shoes, Tony 

Miranda is the only Portuguese creator of haute couture 

and, recalling all the measurements and requests that 

have passed through his hands, he continues to make 

suits that are true works of art.
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Uma das características mais vincadas do Tony Miranda 

é a obsessão pela perfeição?

É verdade. Sempre fui obcecado pela perfeição, desde que 

me conheço. Gosto de ver as coisas bem-feitas. Para mim, 

os milímetros contam. Os meus olhos vêem as diferenças, 

embora as outras pessoas não as consigam perceber.

É essa a essência da alta-costura? Esse detalhe, esse 

pormenor?

Sim, seguramente. Hoje fala-se de alta-costura com 

muita facilidade, mas a maior parte das pessoas não sabe 

o que é uma roupa de alta-costura. Está na moda dizer-se 

que tudo se faz à mão… mas que mão? Às vezes mais vale 

ter um fato feito à máquina do que um como muitos fazem 

à mão. Porque a máquina pode fazer coisas mais perfeitas 

do que a mão daquela pessoa que não sabe trabalhar. Fazer 

peças de roupa à mão é muito complicado. Ou se sabe real-

mente finalizar todos os pequenos pontos à mão ou a mão 

tanto cria perfeição como estraga. 

O Tony viajou para Paris muito jovem. O que procurava?

Eu saí de Portugal com um objectivo: a alta-costura. Ti-

nha visto uma colecção de Christian Dior que me marcou 

de uma maneira tão forte! E como eu sabia que, na altura, 

se organizavam passagens clandestinas, arrisquei. A mi-

nha mãe apoiou-me, mas o meu pai dizia que eu era malu-

co (risos). Queria que eu fosse sapateiro, como ele. Foi uma 

viagem muito difícil, muitos dos meus companheiros não 

chegaram ao destino. Mas quando se sonha com alguma 

coisa, não se pára.

Mas encontrar um lugar na alta-costura, em Paris, não 

era fácil…

Is an obsession with perfection one of the main charac-

teristics of Tony Miranda?

This is true. Ever since I can remember, I’ve always been 

obsessed with perfection. I like to see things done properly. 

For me, millimetres count. My eyes see the differences, 

even if others cannot make them out.

Is this detail the essence of haute couture? 

Yes, absolutely. Nowadays people talk of haute couture 

very easily, but most people do not know what haute cou-

ture clothes are. It is fashionable to say that everything is 

made by hand... but what hand? Sometimes it is better to 

make a suit with the machine than what many do by hand. 

Because the machine can do more perfect things than 

the hand of that person, who does not know how to work. 

Making clothes by hand is very complicated. Either you re-

ally know how to finish all those little stitches by hand or 

the same hand creates as much perfection as it ruins.

You travelled to Paris at a very young age. What were 

you hoping to find?

I left Portugal with an ambition: haute couture. I had seen 

a collection by Christian Dior and it made such a strong im-

pression on me! And since I knew that at the time, clandes-

tine trips were being organised, I took a chance. My mother 

supported me, but my father said I was crazy (laughs). He 

wanted me to become a shoemaker, like him. It was a very 

difficult journey; many of my companions did not make it 

to their destination. But when you have a dream, you do 

not stop.

But finding a place in haute couture in Paris, was  

not easy...

«Há muito pouca gente que veste 
alta-costura e que sabe o que é um 
fato bem-feito» \\  «There are very 
few people who wear haute couture 
and who know what makes a well-

made suit»

Complicadíssimo! Há quem diga que, naquele tempo, 

tudo era fácil em Paris. Não era! Na costura havia muita 

concorrência, muitos emigrantes italianos, gregos, espa-

nhóis. Para encontrar um lugar, sobretudo na alta-costura, 

era muito difícil. 

Ser português colocou mais entraves nessa procura por 

um lugar?

Eu nunca senti. Claro que os italianos, os primeiros a 

emigrar para França, tinham mais possibilidades. Mas a 

alta-costura sempre esteve aberta a todos os países. Nem 

só os franceses são criadores de alta-costura, os portugue-

ses também podem ser. 

Começou a trabalhar em alta-costura mal chegou a Paris?

Não, foi um percurso. Na área da costura comecei por 

trabalhar numa casa que transformava os fatos antigos. 

Havia pessoas que tinham fatos de alta-costura (e foi 

aí que comecei a ver como eram feitos os fatos de alta-

-costura), mas que queriam transformá-los. Aprendi mui-

to pegando nos fatos já feitos e dando-lhes novos looks. 

Não levou um ano até estar responsável por 32 pessoas. 

Também fazia retoques em 

casa e ganhava bom di-

nheiro. Mas o meu objectivo 

era chegar à alta-costura. 

Queria encontrar a melhor 

casa para trabalhar em 

Paris! Disseram-me que o 

melhor era o Joseph Camps, 

e então, na minha ousa-

dia, fui bater-lhe à porta. 

Expliquei-lhe quem eu era e qual era o meu sonho, pe-

dindo-lhe para ver o seu atelier. A casa de Joseph Camps 

trabalhava à peça, tinha 97 alfaiates e fazia roupas de ho-

mem e o clássico de senhora. Aquilo é que eram coisas 

bem-feitas! O Joseph Camps gostou de mim, mas alertou-

-me que aquilo que me esperava não era fácil. Lá me ar-

ranjaram uma mesa e uma máquina, que partilhava com 

outros alfaiates. Como trabalhavam à peça, quanto mais 

produziam mais ganhavam, o que gerava sempre discus-

sões por causa das máquinas. Eu tinha de estar sempre 

atento! Em pouco tempo, já estava a ganhar tanto como 

na casa anterior, uma das coisas que o Joseph Camps me 

tinha dito que ia ser difícil. Nessa altura, ele aproximou-

-se e disse «é a primeira vez que vi uma pessoa aprender 

tão depressa. Tu gostas mesmo disto». Hoje, reparo que 

devo muito a esse homem. Se não fosse ele, eu não estava 

onde estou hoje. E também ao Ted Lapidus, que me aco-

lheu na sua equipa quando deixei o Joseph Camps. Tinha  

encontrado um anúncio do Ted Lapidus no jornal, a pedir 

 alfaiates, e apresentei-me na casa dele. Ele olhou para o 

fato que eu trazia vestido, perguntou-me onde eu tinha 

trabalhado e disse ao recrutador: «este fica». 

No, it was really complicated! Some say that, at that time, 

everything was easy in Paris. It was not! There was a lot of 

competition in fashion, many Italian, Greek, Spanish im-

migrants. It was very difficult to find a place, especially in 

haute couture.

Did being Portuguese put up even more obstacles in this 

search for a place?

I never felt this. The Italians, who were the first to emi-

grate to France, had more possibilities, of course. But haute 

couture has always been open to all countries. The French 

aren’t the only ones creating haute couture; the Portu-

guese can do it as well.

Did you start working in haute couture as soon as you 

arrived in Paris?

No, it was a journey. I started sewing work in a company 

that transformed old suits. There were people who owned 

haute couture suits (and that’s where I began to see how 

haute couture suits were made), but they wanted to trans-

form them. I learned a lot from taking suits that had already 

been made and giving them a new look. Before the year 

was out I was in charge of 32 

people. I also did alterations at 

home and earned good mon-

ey. But my goal was to get into 

haute couture. I wanted to find 

the best maison to work for in 

Paris! They told me that Joseph 

Camps was the best, and so, in 

my audacity, I knocked on his 

door. I explained to him who I 

was and what my dream was, and asked to see his studio. 

The maison of Joseph Camps did piece work, it had 97 tai-

lors and made men’s clothes and lady classics. These were 

well-made things! Joseph Camps liked me, but warned me 

that what lay ahead of me wouldn’t be easy. They sorted 

me out a table and a machine, which I shared with other 

tailors. As they did piece work, the more they produced 

the more they earned, which always lead to arguments 

over the machines. I always had to keep an eye out! After 

a short while I was already earning as much as I had in my 

previous job, one of the things that Joseph Camps had told 

me would be difficult. At that time, he came up to me and 

said: «this is the first time I have seen anyone learn it so 

quickly. You really do like this». Today, I realize that I owe a 

lot to this man. If it was not for him, I would not be where 

I am today. And also to Ted Lapidus, who welcomed me in 

his team when I left Joseph Camps. I had seen an ad Ted 

Lapidus has placed in the newspaper, looking for tailors, 

and presented myself at his house. He looked at the suit 

that I was wearing, asked me where I had worked and told 

the recruiter: «this one stays».
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Quando regressa a Portugal, que dificuldades encontra?

Nos primeiros tempos não notei grandes diferenças por-

que quando a sexta-feira chegava eu agarrava na mochi-

la e ia para Paris. E como eu trazia a minha clientela toda, 

nem necessitei de pensar em dificuldades. Os clientes 

continuaram e continuam comigo desde que regressei.

Os seus clientes procuram algo que os diferencie?

Claro! Quem procura alta-costura sabe exactamente o 

que é a alta-costura. São várias horas de trabalho, já que 

um fato pode demorar 50, 80 ou 100 horas a ficar pronto. 

São materiais de alta qualidade, tecidos delicados e excep-

cionais, muitas vezes a custar milhares de euros o metro. 

São horas e horas de cortes e ajustes. Ao ver o resultado 

final, o cliente está longe de imaginar o trabalho que deu. 

Mas, infelizmente, há muito pouca gente que veste alta-

-costura e que sabe o que é um fato bem-feito. 

Os portugueses vestem alta-costura?

(risos) Não… Às vezes faço peças de alta-costura, mas 

não aplico o preço devido, como aplico a clientes de fora. 

Não posso aplicar esses preços aqui, porque senão as pes-

soas dizem que estou maluco, como já aconteceu: «Tony, 

com esse valor eu posso comprar uma quinta!» (risos) Eu 

faço um estudo do corpo da pessoa, de como o tecido de-

verá assentar, etc. e isso, lá fora, paga-se dez vezes mais. 

What difficulties did you encounter when you returned?

In the beginning I didn’t notice any major differences be-

cause come Friday I would grab my backpack and head off to 

Paris. And as I had brought my entire customer base with me, 

I did not even need to think about difficulties. The customers 

stayed on and have stayed with me ever since I returned.

Your customers are looking for something that sets 

them apart?

Of course! Anyone looking for haute couture knows ex-

actly what haute couture is. It takes several hours of work; a 

suit can take 50, 80 or 100 hours to be ready. It involves ma-

terials of the finest quality, delicate and exceptional fabrics, 

often costing thousands of euros a metre. It takes hours and 

hours of cutting and fitting. When looking at the final result, 

the customer can hardly imagine the work that went into 

it. But, unfortunately, there are very few people who wear 

haute couture and who know what makes a well-made suit.

 

Do the Portuguese wear haute couture? 

(Laughs) No... Sometimes I make haute couture pieces, 

but I don’t charge what they are really worth, not the prices 

I would charge to customers from abroad. I can’t charge 

these prices here, because people would say I’m crazy, as 

has already happened: «Tony, at that price I could buy a 

farm!» (laughs) I study the person’s body, how the fabric 

should sit, etc. and this pays ten times more abroad. 
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PAULO BRANDÃO

Com duas décadas de experiência na arte de fazer sapatos, 

a marca portuguesa proveniente de Oliveira de Azeméis 

tem vindo a reinventar-se, adaptando-se às exigências 

da mulher moderna. Numa tentativa de saciar os desejos 

femininos, a Paulo Brandão apresenta uma colecção que 

privilegia o conforto, a intemporalidade, a exclusividade 

e, sobretudo, a qualidade do calçado para a estação mais 

quente. Inspirando-se nas tendências e cores actuais, as 

formas, os saltos, as peles e os adereços que compõem 

cada sapato com assinatura Paulo Brandão conjugam-se 

em perfeita harmonia. Com adornos e pequenos detalhes 

trabalhados à mão, a marca garante à mulher toda a gra-

ciosidade que um sapato exclusivo lhe pode dar. 

Looking back over two decades of experience in the art 

of making shoes, the Portuguese brand from Oliveira de 

Azeméis has come to reinvent itself, adapting to the de-

mands of the modern woman. In an attempt to satisfy 

women’s requirements, Paulo Brandão presents a collec-

tion that favours comfort, timelessness, exclusiveness 

and, above all else, the quality of footwear for the warm-

est season. Drawing inspiration from current trends and 

colours, the shapes, heels, leather and trimmings that 

make up each shoe bearing the Paulo Brandão name are 

combined in perfect harmony. With adornments and small 

handcrafted details, the brand guarantees women all the 

gracefulness that an exclusive shoe can bring. 

\\SIXTHSENSE
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BOUCHERONARMANI PRIVÉ

Desde 1858 que a casa Boucheron tem adicionado regular-

mente fabulosas jóias à sua colecção Animals, tornando 

esta linha num verdadeiro bestiário que eterniza o talento 

e inspiração dos joalheiros da marca. Capturando a for-

ça positiva da natureza, a colecção conta já com mais de 

vinte criaturas, cada uma com o seu simbolismo. O cisne, 

por exemplo, apelidado de Cypris – o nome cipriano para 

Afrodite, a deusa do amor, prazeres e beleza, que viajou 

nas costas de um cisne – caracteriza-se por ter um design 

duplo para anéis e braceletes, intensificando o contraste 

entre diamantes e safiras negras, de forma a carimbar a 

dualidade entre o cisne branco e negro, tal como a obra de 

Tchaikovsky, o ballet O lago dos Cisnes.

Numa ode ao esplendor e fascínio que a Rússia representa 

para Giorgio Armani, a La Collection des Terres Précieuses 

traz duas fragrâncias que expressam a vastidão das terras 

russas e a beleza das suas mulheres: Vert Malachite e Rou-

ge Malachite. Assumindo-se como um tributo ao país, as 

duas primeiras criações desta colecção da Armani Privé 

inspiram-se no poder da pedra malaquita, venerada desde 

os tempos ancestrais e impulsionadora de muitas lendas 

russas. Envolta num frasco esculpido em pedra, como se 

de malaquita se tratasse, a fragrância Rouge Malachite, por 

exemplo, carimba o vermelho vibrante e une a tuberosa à 

essência de salva esclareia, criando uma nitidez intensifi-

cada pelos grãos de pimenta-rosa. 

Ever since 1858, Boucheron has regularly been adding fab-

ulous jewellery pieces to its Animals collection, turning 

this range into a veritable menagerie, immortalising the 

talent and inspiration of the brand’s jewellers. Capturing 

the positive force of nature, the collection already features 

more than twenty creatures, each with its own symbolism. 

The swan, for example, named Cypris - the Cyprian name 

for Aphrodite, the goddess of love, pleasure and beau-

ty, who travelled on the back of a swan - is characterised 

by a double design for rings and bracelets, enhancing the 

contrast between diamonds and black sapphires, so as to 

express the duality between the white and the black swan, 

just as in Swan Lake, the ballet composed by Tchaikovsky.

In an ode to the splendour and fascination that Rus-

sia signifies for Giorgio Armani, La Collection des Terres 

Précieuses features two fragrances that convey the vast-

ness of Russia’s territory and the beauty of its women: Vert 

Malachite and Rouge Malachite. Representing a tribute to 

the country, the first two creations of this collection from 

Armani Privé draw their inspiration from the power of mal-

achite stone, revered since ancient times and the subject 

of many Russian legends. Contained in a bottle hewn from 

stone, as if it was malachite, the Rouge Malachite fragrance, 

for example, comes in vibrant red and unites tuberose with 

the essence of wild sage, creating a vividness intensified 

by pink pepper corns.
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Com 85 notas de sabor únicas, o Chivas 18 é um uísque que 

justifica o rótulo de bebida ultra-premium. Produzido a par-

tir de vários uísques de malte e cereais, esta bebida de cor 

âmbar escuro e paladar aveludado de chocolate negro, com 

notas florais e ligeiro aroma fumado, doce e suave foi já ape-

lidada de melhor blended scotch do mundo. Talvez por isso, 

a bebida mereceu a atenção da marca de design Pininfarina 

que desenvolveu, uma edição limitada de produtos que per-

mitem levar a experiência de degustação a um outro nível 

– Ice Drop, Ice Press e Ice Drop Mould, da série Chivas 18 by 

Pininfarina Chapter 2. 

With 85 unique flavour notes, Chivas 18 is a whisky that 

certainly deserves the ultra-premium beverage label. 

Made from several malt and cereal whiskeys, this dark 

amber-hued drink, boasting a velvety palate of dark 

chocolate, with floral notes and a slightly smoky, sweet 

and smooth aroma, has been named the best blend-

ed scotch in the world. Perhaps this is why the drink 

caught the attention of the Pininfarina design brand, 

which has developed a limited edition of products that 

take the experience of tasting to another level - Ice 

Drop, Ice Press and Ice Drop Mould, from the Chivas 18 by 

Pininfarina Chapter 2 range.

CHIVAS 18 BY PININFARINA

\\QUINTESSENCE
Apaixonado pelo desenho de sapatos desde a sua infância, 

o designer francês Christian Louboutin lançou a sua pri-

meira colecção em 1991 e rapidamente conquistou os pés 

das mulheres sofisticadas de todo o mundo. Com a icóni-

ca sola vermelha como selo distintivo das suas criações, 

Christian Louboutin tem vindo a inovar de colecção para 

colecção, apresentando modelos que proporcionam uma 

elegância única e um look refinado. A colecção Decollete, 

por exemplo, a pensar nas mulheres que apreciam o mo-

vimento que as suas rotinas quotidianas proporcionam, 

distingue-se pelo revestimento a verniz e pelo seu salto 

agulha de 90mm. Este modelo está disponível nas lojas 

Fashion Clinic, em Portugal.

Passionate about shoe design since his childhood, French 

designer Christian Louboutin brought out his first collec-

tion in 1991 and quickly conquered the feet of sophisticat-

ed women all over the world. With the iconic red sole pro-

viding the hallmark for his creations, Christian Louboutin 

is known for his innovative skills with each collection he 

brings out, presenting models that provide a unique el-

egance and a refined look. The Decollete collection, for 

example, which is aimed at women who appreciate the 

movement provided by their daily routines, stands out for 

its patent coating and a 90mm super fine stiletto heel. In 

Portugal this model is available at Fashion Clinic stores.

CHRISTIAN LOUBOUTIN
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Aliando o design londrino ao talento artesão italiano, a Gio-

vanni Beruccio é uma marca de bagagem destinada exclu-

sivamente ao homem e que se distingue pela qualidade das 

matérias-primas usadas nos seus produtos. O modelo Hano-

ver, por exemplo, inspirado na vontade do homem se mover 

facilmente do escritório para o descanso do fim-de-semana, 

usa couro premium de flor integral com tingimento vegetal. 

Este modelo possui uma correia de couro ajustável e remo-

vível, duas alças, dois bolsos externos e um interior forrado e 

munido de compartimentos para armazenamento.

Combining London design with Italian craftsmanship, 

Giovanni Beruccio is a luggage brand aimed exclusively at 

men, which stands out for the quality of the raw materi-

als used in its products. The Hanover day bag, for example, 

created to ease a man’s journey from the office to a restful 

weekend, features premium soft vegetable-dyed leather. 

This model expresses sophistication, while featuring an 

adjustable and removable leather strap, two handles, two 

external pockets and a lined interior with zipped compart-

ments and storage slots.

GIOVANNI BERUCCIO

DAVIDOFF

Com o intuito de comemorar os 45 anos de actuação da 

Davidoff no sector do tabaco para cachimbo, a marca suíça 

lançou uma nova e exclusiva edição limitada de mistura 

de tabacos para cachimbo, assim como o próprio cachim-

bo, produzido artesanalmente. Seguindo a aclamada linha 

Davidoff Sweet Mixture, esta recente mistura rica e exótica 

apelidada de Davidoff Pipe Tobacco pretende oferecer aos 

aficionados do cachimbo uma experiência única de sabor. 

Recorrendo à melhor variedade de tabacos provenientes 

do Brasil, Chipre, Turquia e Malawi, esta mistura picante e 

frutada contém notas de cereja e aromas de especiarias, 

ameixa, baunilha e mel.

With the aim of commemorating 45 years of Davidoff’s 

presence in the pipe tobacco sector, the Swiss brand has 

launched a new and exclusive limited edition tobacco 

blend for pipes, in addition to the pipe itself, specially hand-

crafted. Following the acclaimed Davidoff Sweet Mixture 

range, this recent rich and exotic blend known as Davidoff 

Pipe Tobacco intends to offer a unique taste experience 

for pipe aficionados. Using the finest varieties of tobac-

cos from Brazil, Cyprus, Turkey and Malawi, this spicy and 

fruity blend contains cherry notes and aromas of spices, 

plum, vanilla and honey.
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Numa consagração à nobre criatura que é o cavalo, que 

acompanha o homem nas suas grandes batalhas, nos per-

cursos terrestres, no trabalho humilde e nas competições 

de elite, a marca suíça Ulysse Nardin apresenta uma edição 

limitada chamada Hourstriker Horse. Colocando o animal 

em jacquemarts animados no mostrador, tomando duas 

posições distintas (numa, o animal eleva-se em sinal de 

luta ou fuga; noutra, o cavalo corre), esta peça de relojoaria 

tem tanto de artístico como de funcional. Com o mostrador 

em cristal de safira, durável e resistente, este modelo emite 

gongos no bater das horas e das meias-horas. 

To pay homage to the noble creature that is the horse, which 

accompanies man in his great battles, on journeys across 

the land, in humble work and in elite competitions, Swiss 

brand Ulysse Nardin has unveiled a limited edition called 

Hourstriker Horse. Placing the animal in jacquemart au-

tomations on the dial, in two distinct positions (in one the 

animal rises up in a display of fight or flight; in the other, 

the horse runs), this timepiece is as artistic as it is function-

al. With its durable and resistant sapphire crystal dial, this 

model emits gongs heralding the hours and half-hours.

Colocando em evidência todo o primor da moda italiana, 

a marca com assinatura do alfaiate Ermenegildo Zegna é 

consagrada mundialmente graças às suas colecções apri-

moradas, com detalhes luxuosos e tecidos de alta qualida-

de. Ermenegildo Zegna Su Misura, uma das ramificações do 

grupo, veste o homem moderno com peças feitas à medida, 

proporcionando-lhe a exclusiva experiência de usar roupas 

que correspondam aos seus desejos e complementem o seu 

estilo próprio. Na colecção de Primavera-Verão da marca, 

os fatos elegantes em tons de azul, por exemplo, garantem 

ao homem um bom gosto detectável à primeira vista. Esta 

marca está disponível nas lojas Me Allegro, em Portugal.

Highlighting the supremacy of Italian fashion, the brand 

bearing the design of tailor Ermenegildo Zegna is cher-

ished throughout the world thanks to its finely honed 

collections, boasting luxurious details and high quality 

fabrics. Ermenegildo Zegna Su Misura, one of the group’s 

branches, dresses the modern man with bespoke piec-

es, providing him with the unique experience of wearing 

clothes that meet his demands and complement his own 

style. The brand’s spring-summer collection features ele-

gant suits in shades of blue, among others, ensuring good 

taste that can be spotted at first glance. In Portugal, this 

brand is available at Me Allegro stores.

ULYSSE NARDIN

ERMENEGILDO ZEGNA
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CLIFTON 2A
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ADAM LETCH

Um paraíso de tranquilidade na encosta 
A haven of peace on the hillside

LUXURY  STYLE
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É na encantadora e cosmopolita Cidade do Cabo, na África 

do Sul, que se ergue um dos projectos mais desafiantes 

com assinatura do atelier de arquitectura e design SAO-

TA. Localizada no cume abaixo da Lion’s Head, uma das 

montanhas mais visitadas da cidade, a Clifton 2A é uma 

residência familiar contemporânea que, com um design 

flexível, respondeu da melhor forma às exigências de um 

local inclinado. Garantindo uma vista de 270º sobre o ocea-

no Atlântico, Camps Bay e a montanha Doze Apóstolos, 

este projecto com uma área de 1120 m2 posiciona-se no 

canto extremo duma encosta íngreme, predominante-

mente voltada para sul, numa zona suburbana afluente.  

One of the most challenging projects, designed by archi-

tecture and design practice SAOTA, can be found in charm-

ing and cosmopolitan Cape Town. Located on a ridge be-

low Lion’s Head, one of the city’s most visited mountains, 

Clifton 2A is a contemporary family residence, which, with 

its flexible design, has responded in the best way to the 

requirements of the steep location. Ensuring 270º views of 

the Atlantic Ocean, Camps Bay and the Twelve Apostles, 

this project with an area of 1120 sqm is positioned on an 

extreme corner site, on a steep, predominantly south-fac-

ing hillside, in an affluent suburban neighbourhood. Using 

a strategy of raising the main level – comprising the guest 

Utilizando uma estratégia de elevação do nível principal - 

que abrange os quartos de hóspedes e os espaços secun-

dários como o ginásio, estúdio ou garagem - de forma a 

criar um nível generoso para as principais áreas de estar, 

esta casa ergue-se acima de uma estrada ruidosa e favore-

ce os hóspedes com incríveis panorâmicas, graças às altas 

portas e janelas envidraçadas. As saliências generosas, as 

persianas de correr externas e os beirais de aço e alumí-

nio ajudam a sombrear as fachadas, enquanto as árvores, 

estrategicamente plantadas em frente à casa, suavizam a 

orla e escondem as estruturas de retenção.  

No interior, com um design de Janine Lazard Interiors, 

as escadas monolíticas, delicadamente construídas em 

betão, tal como a parede que as ladeia, afunilam-se até à 

base. A norte desta escadaria encontra-se a sala de estar, 

com os seus detalhes decorativos em cobre e pedra natu-

ral. A sala da família, a cozinha, a sala de jantar e o loun-

ge estão voltados para sul e fluem para o terraço exterior, 

inundado por uma piscina em mosaico azul. Quanto aos 

quartos familiares, no segundo andar, as vistas amplas 

proporcionadas pelas varandas privativas dão o toque final 

de requinte a este paraíso de calma e tranquilidade. 

bedrooms and secondary spaces such as the gym, study, 

garage – so as to create a generous level for the main living 

areas, this house is raised above the noisy streets, favour-

ing guests with incredible panoramic views, thanks to floor 

to ceiling glass doors and windows. Generous overhangs, 

external sliding shutters and steel and aluminium eaves 

help shade the façades, while the strategically planted 

trees in front of the house soften the verge and vegetation 

hides retaining structures.

Indoors, with design by Janine Lazard Interiors, the 

monolithic stairs, delicately constructed in concrete, like 

the wall flanking them, taper towards the base. The enter-

tainment room is found to the north of the stairs, with its 

decorative detailing in copper and natural stone. The fam-

ily room, kitchen, dining room and lounge are to the south 

and flow out onto the exterior terrace, flooded with a blue 

mosaic swimming pool. As for the family bedrooms, on the 

second floor, the sweeping views provided by the private 

verandas add a final touch of refinement to this haven of 

peace and tranquillity.
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BMW INDIVIDUAL
Um centenário de classe \\ 100 Years of Class

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©BMW GROUP

Lado a lado, Zaim Kamal, director criativo da Montblanc, 

e Karim Habib, responsável pelo design dos automóveis 

BMW, posaram para a fotografia, como se representassem 

um marco para posteridade. E, na realidade, representa-

ram. De linhas reluzentes, a estrela do encontro cativava os 

olhares dos presentes – inclusive os da Villas&Golfe, único 

meio de comunicação português presente - e iluminava 

a noite de Munique. Chama-se BMW Individual 7 Series 

Zaim Kamal, creative director of Montblanc, and Karim 

Habib, chief designer at BMW cars, posed side by side for 

the picture, as if representing a milestone for posterity. 

And actually they did. With its gleaming lines, the star of 

the event captivated the eyes of those present - including 

those of Villas&Golfe, the only Portuguese media pres-

ent - illuminating the night in Munich. Its name is BMW 

Individual 7 Series The Next 100 Years, and behind such a  



The Next 100 Years e, por detrás de um nome tão preciso, 

está toda a excelência automóvel da marca alemã e toda 

a qualidade artesanal da Montblanc. Herdando um design 

luxuoso, característico das duas marcas, este novo mem-

bro da gama BMW Serie 7 terá apenas 100 edições, produ-

zidas na cor Centennial Blue metalizada, especialmente 

concebida para este modelo de comemoração dos 100 

anos da BMW. A acompanhar cada automóvel desta edi-

ção exclusiva está a Centennial Fountain Pen, um símbolo 

da eficiência da escrita, inspirado no Serie 7. Combinando 

inovação e dinamismo nas três motorizações disponíveis, 

este centenário alia a potência à estética, contendo in-

teriores requintados em couro Merino branco e detalhes  

em madeira.

precise name lies all the automotive excellence of the Ger-

man manufacturer and all of Montblanc’s quality crafts-

manship. Inheriting a luxurious design, characteristic of 

the two brands, this new member of the BMW 7 Series 

range will be limited to only 100 cars, produced in metallic 

Centennial Blue, especially designed for this model, com-

memorating 100 years of BMW. Accompanying each car 

of this exclusive edition is the Centennial Fountain Pen, 

a symbol of writing efficiency, inspired by the 7 Series. 

Combining innovation and dynamism in the three avail-

able engines, this centenary blends power with aesthetics, 

featuring exquisite interiors in white Merino leather and 

wooden detailing.
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LUXURY  STYLE

HEESEN ANN G
Luxo à medida \\ Bespoke luxury

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 - JEFF BROWN; 2,3,4 - EMILIO BIANCHI
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pela forte profusão de madeiras. O conceito destaca-se 

também pelos detalhes em aço inoxidável, num estilo que 

representa a superação modernista de interpretação Art 

Decó, e por uma iluminação pensada de forma a enfatizar 

o luxo e a criar uma atmosfera refinada. Ainda no interior, 

o Ann G oferece o conforto e a intimidade que se exige a 

um iate destas dimensões e segmento: dispõe de uma suí-

te principal localizada na parte dianteira, com um espaço 

de trabalho recatado e uma casa-de-banho com zonas di-

ferenciadas por género. No restante espaço interior, neste 

iate com capacidade para dez passageiros, para além das 

demais quatros cabines, pode ainda encontrar-se um am-

plo salão e uma zona denominada beach club, marcada 

por um estilo contemporâneo e que inclui espaços desti-

nados ao lazer, como banhos a vapor, ginásio e bar. 

wood used. The concept is also highlighted by the stain-

less steel details, in a style that represents the modernist 

improvement of Art Deco interpretation, and by lighting 

designed to emphasise the luxury and to create a refined 

atmosphere. Remaining in the interior, the Ann G offers the 

comfort and cosiness that is required of a yacht of these 

dimension and of this segment: it has a master suite to the 

rear, with a modest work space and a bathroom with areas 

organised according to gender. In the rest of the interior 

space, in this yacht with room for ten passengers, in addi-

tion to the further four cabins, there is also a large lounge 

and an area referred to as beach club, marked by its con-

temporary style and which includes spaces designed for 

leisure, such as a steam bath, a gym and a bar. 

Esguio e elegante, o iate Heesen Ann G não deixará in-

diferente quem com ele se cruzar nos mais exclusivos 

portos de mar. No entanto, paralelamente às capacidades 

técnicas, o iate Ann G surpreende pela audácia do design 

e por representar aquele que é o último grito no âmbito 

da excelência e da personalização. Ann G, desenvolvido 

pela Heesen Yachts, teve os seus 50 metros concebidos 

especialmente para um cliente, cujas opções estilísticas 

prementes, tanto exteriores 

como interiores, pretendem 

reflectir a personalidade 

daquele que será o seu ar-

mador. No entanto, importa 

também sublinhar que este 

iate de luxo é capaz de per-

formances assinaláveis, já 

que os testes feitos no sem-

pre exigente Mar do Norte 

revelaram que esta subli-

me embarcação é capaz de 

atingir velocidades superiores a 15 nós.

Neste iate de traços contemporâneos destacam-se as li-

nhas refinadas no exterior, muito graças aos detalhes van-

guardistas. Os interiores, da autoria do renomado estúdio 

britânico Raymond Langton, são audazes e caracterizam-se 

Slender and elegant, the Heesen Ann G yacht leaves no-

body unmoved, when they cross paths with it in the most 

exclusive of seaports. Alongside its technical abilities, the 

Ann G yacht amazes for its daring design and for repre-

senting the very latest in terms of excellence and custo-

misation. The Ann G, developed by Heesen Yachts, had its 

50 metres specially designed for a client, the compelling 

stylistic options of which, both exterior and interior, aim 

to reflect the personality of 

the person to be its owner. 

However, it is also important 

to point out that this luxury 

yacht is capable of excep-

tional performance levels, 

given that the test-runs car-

ried out in the ever demand-

ing North Sea have revealed 

that this stunning vessel is 

able to reach speeds of more 

than 15 knots.

Very much thanks to their cutting-edge detailing, the 

exquisite lines of the exterior are an undeniable highlight 

of this yacht of contemporary design. The interiors, cre-

ated by renowned UK design studio Raymond Langton, 

are bold and are characterised by the heavy profusion of 

Ann G surpreende pela audácia do 
design e por representar o último 

grito no âmbito da excelência e da 
personalização. \\ The Ann G yacht 
amazes for its daring design and for 
representing the very latest in terms 

of excellence and customisation.
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A race rich with glamour and high spirits, the eighth edition 

of the Flying Scotsman Rally, organised by the Endurance 

Rally Association (ERA), took place on Britain’s roads be-

tween April 15 and 17. With 110 teams from various parts of 

the world participating, this year’s edition took the vintage 

cars on a trip of about 1100 km from the English coun-

ty of Leicestershire to the splendid Gleneagles hotel in  

Scotland. A wide range of pre World War II classic cars trav-

elled the route, which includes some off-road trails. Portu-

gal was represented by duo José Romão de Sousa and Ma-

ria Romão de Sousa, at the wheel of an Alvis Speed 20 SA 

from 1932, and Victor Silveira da Conceição, who teamed 

up with Dutchman Mark Winkelman, driving a Plymouth 

PB3 Coupé, also from 1932. 

Uma prova repleta de glamour e boa disposição, a oitava 

edição do Flying Scotsman Rally, organizada pela Endu-

rance Rally Association (ERA), teve lugar entre os dias 15 

e 17 de Abril, nas estradas da Grã-Bretanha. A edição deste 

ano, que contou com 110 equipas oriundas de vários pon-

tos do planeta, levou os automóveis vintage a percorrer 

uma distância de cerca de 1100 km, desde a região ingle-

sa de Leicestershire até ao esplêndido hotel Gleneagles, 

na Escócia. O percurso, que inclui alguns trilhos off-road, 

foi percorrido por um vasto leque de automóveis clássi-

cos anteriores à II Guerra Mundial. Portugal esteve repre-

sentado pelo duo José Romão de Sousa e Maria Romão de 

Sousa, ao volante de um Alvis Speed 20 SA de 1932, e por  

Victor Silveira da Conceição, que fez equipa com o holandês 

Mark Winkelman, ao volante de um Plymouth PB3 Coupé,  

também de 1932.

FLYING SCOTSMAN RALLY 2016

\\SPORT SHOTS



Uma experiência entre as dunas e o mar 
An experience between the dunes and the sea

PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © CABOT LINKS

CABOT LINKS A paisagem é incrível, envolvente. Aqui, na Ilha do Cabo 

Bretão, na província canadiana de Nova Escócia, as dunas 

e o mar parecem levantar-se à conquista do céu. Intitulado 

como um verdadeiro paraíso para os jogadores de golfe, é 

nesta idílica zona costeira que se encontra o mais extraor-

dinário golfe resort do tipo links no Canadá. Num terre-

no arenoso e ondulado, onde em tempos funcionou uma 

mina de carvão, o Cabot Links contém 18 buracos, seis de-

les directamente colocados perto das águas do Atlântico. 

Desenhado por Rod Whitman de forma a inspirar os joga-

dores a cada tacada, este circuito respeita o estilo de jogo 

tradicional, exigindo que os golfistas se desloquem exclu-

sivamente a pé pelo campo, de forma a usufruir da natu-

reza envolvente. Para além do Cabot Links, o resort incluiu 

recentemente nas suas valências o Cabot Cliffs, também 

com 18 buracos, mas proporcionando uma experiência de 

golfe por entre as dunas costeiras e os altos penhascos à 

The scenery is incredible, compelling. Here, on Cape  

Breton Island, in the Canadian province of Nova Scotia, the 

dunes and the sea seem to rise up, taking on the sky. Re-

ferred to as a veritable paradise for golfers, it is here, in this 

idyllic coastal setting, that we find Canada’s most extraor-

dinary links style golf resort. Over sandy and undulating 

terrain, where a coal mine once operated, Cabot Links fea-

tures 18 holes, six of which are positioned right next to the 

Atlantic’s waters. Designed by Rod Whitman with the aim 

of inspiring players with every shot, this layout respects 

the traditional style of play, requiring golfers to move 

around the course exclusively on foot, so as to enjoy the 

natural surroundings. In addition to Cabot Links, the resort 

recently added Cabot Cliffs to its amenities, another 18-

hole course, this time offering a golfing experience among 

the coastal dunes and the high cliffs by the sea. Due to offi-

cially open in June, 2016, this recent addition was designed 
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beira-mar. Com abertura oficial marcada para Junho de 

2016, esta recente adição foi projectada por Bill Coore e Ben 

Crenshaw e seguirá o mesmo estilo tradicional de jogo. 

Mesmo assim, alguns buggies eléctricos estão disponíveis 

para aqueles cuja mobilidade é reduzida. 

Para além dos aclamados campos, o resort disponibiliza 

ainda de alojamentos em 14 villas e 72 quartos, e serviços 

gastronómicos: o restaurante Panorama, um pitoresco es-

paço com menus preparados por chefs premiados e com-

postos por ingredientes sazonais; ou o Cabot Bar, pensa-

do para as pausas entre jogo e com diversas ementas que 

incluem os mariscos, as saladas frescas e outros petiscos. 

by Bill Coore and Ben Crenshaw, and will follow the same 

traditional style of play. Even so, some electric buggies will 

be made available for players with reduced mobility.

In addition to the renowned courses, the resort also of-

fers accommodation in 14 villas and 72 rooms, and gastro-

nomic services: the Panorama restaurant, a picturesque 

venue with menus prepared by award winning chefs and 

composed of seasonal ingredients; or the Cabot Bar, de-

signed for pauses between game play and with a choice of 

menus, including shellfish, fresh salads and other snacks.  




