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EQUIPA VILLAS&GOLFE TEAM

We wake up, every morning, with the desire to interact with you. 

We bring you into close contact with the true emotions of life. In 

economy, in art and culture, in luxuries, in the destinations we 

propose, in the discoveries we make, Villas&Golfe is always there 

for you. Even with the controversies of the economy and with the 

setbacks the country is going through, we remain steadfast in 

showing you a colourful world and not just in black and white. We 

wander, side by side, with the economy, people, places, the beau-

ty of this bright land. Resolute and united! Flick through some of 

our pages and be enthralled by the unseen images we unveil in 

this issue. From Bengo to the Regional Nature Park of Chimaleva; 

from the Kalandula Falls, of the River Lucala, to the wonders of 

the creeks running through Angola, see how there are more than 

enough reasons to show this country to the world. Angola is en-

thralling. But what good are words?! Travel and follow our rec-

ommendations. And, in the end, rest assured that we will have to 

bring you even more. We end this issue with the next one already 

in mind, for you. Happy reading! 

Despertamos, todos os dias, com a vontade de o querer por perto. 

De perto, dirigimos-lhe as verdadeiras emoções da vida. Na eco-

nomia, na arte e cultura, nos luxos, nos destinos que propomos, 

nas descobertas que fazemos, a Villas&Golfe está sempre lá para 

Si.  Mesmo com as controvérsias da economia e com os dissabo-

res que o país atravessa, continuamos firmes a mostrar um mun-

do colorido e não apenas a preto e branco. Caminharemos, lado a 

lado, com a economia, as pessoas, os lugares, a beleza deste país 

promissor. Firmes e unidos! Folheie algumas das nossas páginas e 

encante-se com imagens inéditas que mostramos nesta edição. 

Do Bengo ao Parque Natural e Regional de Chimaleva; das Quedas 

de Kalandula, do rio Lucala, aos encantos dos riachos que percor-

rem Angola, veja como continua a haver motivos de sobra para 

divulgar ao mundo este país. Angola é apaixonante. Mas palavras 

para quê?! Viaje e siga as nossas recomendações. E, no final, esteja 

certo de que haveremos de lhe trazer mais ainda. Fechamos esta 

edição pensando já na seguinte para Si. Boas leituras! 

Em cada despertar… Every time we wake…
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Olongombe, que na língua nacional umbundo significa ma-

nada de gado, é também uma exposição colectiva e itine-

rante que reúne obras de pintura, desenho, escultura e ins-

talação, unidas pela temática do ‘gado’, numa homenagem 

aos povos pastoris do sul de Angola. António Ole, António 

Gonga, Mário Tendinha, Masongui Afonso, Paulo Amaral e 

Paulo Kussy são os artistas, de gerações diferentes, com 

percursos artísticos e experiências diferentes, que fazem 

parte do projecto. Ao evocar as comunidades pastoris do 

sul de Angola, Olongombe remete-nos para a obra do es-

critor, historiador, antropólogo e poeta angolano Ruy Duar-

te de Carvalho, a quem os seis artistas também prestaram 

homenagem. A exposição esteve patente no Namibe, 

Lubango, Benguela e em Luanda, no Instituto Camões-

-Centro Cultural Português.

Olongombe, which in the Umbundo language means herd 

of cattle, is also the name for a collective, travelling exhi-

bition featuring paintings, drawings, sculptures and instal-

lations, united under the theme of ‘cattle’, paying tribute 

to the herdsmen and women of southern Angola. António 

Ole, António Gonga, Mário Tendinha, Masongui Afonso, 

Paulo Amaral and Paulo Kussy are the artists, from differ-

ent generations and with varying artistic careers and ex-

periences, that are part of this project. In evoking the pas-

toral communities of southern Angola, Olongombe takes 

us back to the work of Angolan writer, historian, anthro-

pologist and poet Ruy Duarte de Carvalho, to whom the 

six artists also paid tribute. The exhibition was shown in 

Namibe, Lubango, Benguela and in Luanda, at the Instituto 

Camões-Centro Cultural Português.

PROJECTO OLONGOMBE \\ OLONGOMBE PROJECT

TURISMO CRESCE EM ANGOLA \\ TOURISM ON THE RISE IN ANGOLA

Na abertura do primeiro seminário sobre o desenvolvi-

mento das estatísticas relativas ao turismo, promovido 

pela Organização Mundial do Turismo em parceria com a 

Organização do Turismo Regional da África Austral, Paulino 

Baptista, ministro angolano da Hotelaria e Turismo, apre-

sentou os números relativos a 2015, revelando que houve 

um crescimento significativo do sector. No ano transacto, 

a estrutura hoteleira nacional dispunha de 24 mil quartos, 

32 mil camas e dava emprego a 219 mil pessoas. Angola foi 

visitada por mais de 500 mil turistas que renderam 1,6 mil 

milhões aos cofres do Estado.

O ministro falou ainda da importância das estatísticas 

como meio do Governo conhecer a contribuição do sector 

do turismo e hotelaria para a economia do país, assegu-

rando que pretende que o mesmo seja um dos mais impor-

tantes dos sectores não petrolíferos.

At the opening of the second seminar on the development 

of statistics relating to tourism, organised by the World 

Tourism Organisation in partnership with the Regional 

Tourism Organisation of Southern Africa, Paulino Baptista, 

the Angolan minister for the hotel industry and tourism, 

presented the figures referring to 2015, revealing that there 

has been significant growth in the sector. Last year, the 

national hotel sector had 24,000 rooms, 32,000 beds and 

employed 219,000 people. Angola was visited by more 

than 500,000 visitors, bringing 1.6 billion US dollars to  

state coffers.

The minister also spoke on the importance of statistics 

as a means for the government to gauge the tourism and 

hotel sector’s contribution to the economy of the country, 

assuring that the government aims for this to be one of the 

most important non-oil sectors.

\\NEWS
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Segundo o relatório de Julho da Organização de Países Ex-

portadores de Petróleo (OPEP), houve uma diminuição da 

produção de 3800 barris diários, face ao mês de Junho. A 

Nigéria, que era líder no início de 2016 com 1853 milhões 

de barris diários (Angola produzia 1742 milhões), viu a sua 

produção decrescer até aos 1444 milhões em Maio, devido 

aos problemas que enfrenta com os grupos armados que 

comprometem as operações petrolíferas. Depois de recu-

perar, em Junho, a produção nigeriana voltou a cair, dei-

xando Angola à sua frente pelo quinto mês consecutivo.

O último relatório da OPEP revela que a China voltou a 

comprar menos 2% de petróleo, sendo que, destes, 18%  

foram comprados à Arábia Saudita, 13% à Rússia e 10% a 

Angola. Prevê-se que Angola continue na liderança da 

produção petrolífera em África até 2020.

According to the July report of the Organisation of the  

Petroleum Exporting Countries (OPEC), there was a drop 

in production of 3,800 million barrels a day, with relation 

to the month of June. Nigeria, which at the start of 2016 

was the leading African producer with 1,853 million bar-

rels a day (Angola produced 1,742 million), saw its produc-

tion drop to 1,444 million in May, due to issues faced with 

armed groups compromising oil operations. After recov-

ering in June, Nigerian production fell once again, leaving 

Angola ahead for the fifth month in a row.

The last OPEC report reveals that China once again pur-

chased 2% less crude, and of crude imports, 18% were sup-

plied by Saudi Arabia, 13% by Rússia and 10% by Angola. It 

is predicted that Angola will continue to lead oil production 

in Africa until 2020.

ANGOLA LIDERA NA PRODUÇÃO PETROLÍFERA EM ÁFRICA
ANGOLA HEADS OIL PRODUCTION IN AFRICA
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A Quinta de la Rosa, conhecida pelos seus premiados 

vinhos, é também produtora de Azeite Virgem Extra e  

Vinagre de Vinho do Porto. O azeite é produzido com uma 

mistura de diferentes azeitonas orgânicas que crescem 

em oliveiras no vale do Douro. O Vinagre de Vinho do  

Porto, amadurecido em barricas de 550 litros com mais de 

30 anos, apresenta sabores muito intensos, de acidez fres-

ca e brilhante. Juntos, azeite e vinagre Quinta de La Rosa, 

são uma verdadeira celebração de sabores.

Quinta de la Rosa, known for its award-winning wines, 

also produces Extra Virgin Olive Oil and Port Wine Vinegar. 

The olive oil is produced with a blend of different organic 

olives grown in the Douro Valley. The Port Wine Vinegar, 

aged in 550-litre casks that are over 30 years old, pres-

ents highly intense flavours, with a fresh and bright acidity.  

Together, Quinta de La Rosa olive oil and vinegar represent 

a true celebration of flavours.

QUINTA DE LA ROSA

A Omdesign é uma agência portuguesa de publicidade e 

design que presta serviços para todo o mundo nas áreas 

de comunicação e marketing. Depois de em 2015 ter sido 

contemplada com quatro prémios, volta a ser seleccionada 

como vencedora, nos EUA, no International Design Awar-

ds, entre os cerca de mil projectos inscritos, provenientes 

de 52 países, desta vez com oito trabalhos galardoados 

(dois “ouro”, três “prata” e três “bronze”).

Omdesign is a Portuguese advertising and design agency, 

providing services around the world in the areas of com-

munication and marketing. After winning four awards 

in 2015, it has once again been recognised, in the USA, at 

the International Design Awards, among some one thou-

sand entries, from 52 countries, this time with eight works 

awarded (two “gold”, three “silver” and three “bronze”).

OMDESIGN DE NOVO PREMIADA
OMDESIGN WINS ANOTHER AWARD

Acelerando pelas pistas que recebem o Lamborghini  

Super Trofeo 2016, os irmãos Sérgio e Eugénio Montez, 

que compõem a Luxevile Racing Team, têm surpreen-

dido no asfalto, mesmo com algumas derrapagens que 

os têm afastado dos pódios. Ao volante do Lamborghini  

Huracan LP620-2 e com a assistência da Veloso Motors-

port, a equipa lusa competiu no final de Julho no histórico 

circuito belga de Spa-Francorchamps, mas a instabilidade 

climática impediu que os irmãos saíssem vencedores da 

pista. A dificuldade em conseguir voltas limpas nos tem-

pos livres, devido ao grande número de carros em pista, foi 

também um dos aspectos que contribuíram para o azar da 

equipa. No entanto, em Junho, no circuito francês de Paul 

Ricard, a história tinha sido outra. Depois de uma qualifi-

cação difícil, Sérgio e Eugénio Montez conseguiram subir 

ao pódio final da categoria AM, em segundo lugar, eviden-

ciando uma excelente recuperação. 

O Lamborghini Super Trofeo rumou à Alemanha, onde 

nos dias 16 a 18 de Setembro foi disputada, no Circuito de  

Nürburgring, a quinta jornada da competição de 2016.

Racing around the tracks that host the Lamborghini  

Super Trofeo 2016, brothers Sérgio and Eugénio Montez, 

who make up the Luxevile Racing Team, have caused 

a stir on the tarmac, despite any skidding that has kept 

them off the podium. At the wheel of the Lamborghini 

Huracan LP620-2 and assisted by Veloso Motorsport, the 

Portuguese team competed in the July final on the Belgian 

Spa-Francorchamps circuit, but the unstable climatic con-

ditions denied the brothers their chance at victory. The dif-

ficulty in making clear laps before the race, due to the large 

number of cars on the track, was another of the aspects 

contributing to the team’s lack of luck. However, in June, 

on the Paul Ricard circuit, in France, the story was quite 

different. After a difficult qualification round, Sérgio and  

Eugénio Montez managed a place on the podium in the  

AM category, taking second place having made an excep-

tional comeback. 

The Lamborghini Super Trofeo headed to Germany, where 

the fifth race in the 2016 competition took place from  

September 16 to 18 on the Nürburgring circuit.

LUXEVILE RACING TEAM



Pura imagem. Clara beleza nela retratada. Um céu azulão e intenso. Um solo, cor 

terra, firme e bem traçado. Duas cabras ali se aquietam, unidas, quase como se 

absorvessem a paisagem e meditassem. Tal como o ser humano. Há momento para 

tudo: apreciar a pureza de um verdadeiro céu azulado, sentir os pés bem firmes 

nesta terra quente, elevar os pensamentos à força divina e desfrutar, simplesmente, 

de uma bela paisagem. O cenário, calorosamente atractivo, algures por entre as 

paisagens do Bengo, em Angola, é propício à reflexão. Reflecte-se sobre a vida, as 

histórias, as vivências e a passagem além dos céus, azuis ou não. 

Pure image. Clear beauty portrayed in it. An intense deep blue. An earth-coloured 

ground, firm and well trodden. Two goats laying still, together, almost as if absorbing 

the landscape and meditating. Just like the human being. There is a moment for 

everything: appreciating the purity of a truly blue sky; feeling your feet firm on 

this warm earth; raising your thoughts to the divine power; and simply enjoying 

a beautiful landscape. The setting, warm and appealing, somewhere within the 

landscapes of Bengo, in Angola, is conducive to reflection. Reflecting on life, on 

stories, on experiences and on our journey beyond the skies, blue or otherwise. 

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MIGUEL COSTA



A paisagem é de cortar a respiração. Perdemos de vista a imensidão do Parque 

Natural e Regional de Chimalavera, em Benguela, Angola. A terra alaranjada é 

rodeada por montanhas cujas escarpas nos fazem sentir o silêncio dos vales. 

As planícies trazem com elas a história desta reserva especial, onde a escassa e 

rasteira vegetação se faz sentir presente apenas quando a brisa lhes sopra e, fora 

isso, passam despercebidas. As colinas com o silêncio do lugar tornam este parque 

num verdadeiro oásis da natureza africana.  Semidesértico. Além das vistas, os 

riachos de água doce são uma fonte de inspiração. 

The scenery is breathtaking. The immensity of the Regional Nature Park of 

Chimalavera, in Benguela, Angola goes on as far as the eye can see. The orange-

hued earth is surrounded by mountains, the cliffs of which make us feel the silence 

of the valleys. The plains bring with them the history of this special reserve, in 

which the scarce, creeping vegetation only reminds us of its presence when the 

breeze ruffles it and, otherwise, goes unnoticed. The hills, with the silence of the 

place, turn this park into a veritable oasis of African nature. Semi-desert. Beyond 

the views, the streams of fresh water are a source of inspiration. 

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA



O cruzamento entre o verde da vegetação e a água das Quedas de Kalandula, do rio 

Lucala, em Malange, Angola, leva-nos a um estado de espírito profundo. A vontade 

de querer mergulhar nas águas místicas da maior queda de água existente no 

país, segunda maior de África, é tanta que só não se realiza porque a sua beleza 

«nos deixa submissos à sua arquitectura paisagística». De perto observamos o 

entrelaçar das raízes das árvores sobrepostas nas rochas. Ao longe avistamos a 

extensa planície, com sua vegetação verdejante e sua pureza. Paramos! Queremos 

somente sentir o prazer da Natureza e saltar os horizontes com os olhos  

e a imaginação. 

The meeting of the green of the vegetation and the water of the Kalandula Falls, 

of the River Lucala, in Malange, Angola, lift us to a deep spiritual state. The desire 

to take a dip in the mystical waters of the country’s largest waterfall, the second 

largest in Africa, is so great that the only reason we don’t do so is because its beauty 

‘leaves us acquiescent to its landscape design’. Close up we can see the intertwining 

of the roots of the trees overlapping the rocks. In the distant the vast plain stretches 

out, with its verdant vegetation and it pureness. We come to a halt. We only want to 

feel the pleasure of nature and leap horizons with our eyes and imagination.

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  MANUEL TEIXEIRA



Na vazão do rio, espelham-se as nuvens nas águas paradas. As contracurvas 

das margens vêm acompanhadas pela verde flora. De mansinho chegam-nos as 

frescas aragens. O ar é puro. Em direcção a Kuanza Sul, em Angola, registámos este 

verdadeiro quadro florestal. E este é mais um dos rios, fonte de recursos naturais, 

cuja água se torna indispensável aos seres vivos. Aqui sentimos a presença  

do universo: terra, água, ar e fogo. Aqui a imagem parada do movimento.  

Captámos a passagem! 

In the flowing river, the clouds are reflected in the slow-moving waters. The twists 

and turns of the banks are joined by the green of flora. Softly the cool breezes reach 

us. The air is pure. Heading towards Kuanza Sul, in Angola, we spot this veritable 

forest-like setting. And this is another of the rivers, source of natural resources, 

the water of which has become indispensable to living creatures. Here we feel 

the presence of the universe: earth, water, air and fire. Here the frozen image of 

movement. We’ve captured it!  

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  MANUEL TEIXEIRA



EDSON N’DALU 
MORAIS

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

«Mais do que ser um exemplo, quero dar o 
exemplo» \\ «More than being an example, I 

want to set an example»

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

Young, dynamic and enterprising, Villas&Golfe interviewed 

one of the most promising faces in Angola - N’dalu Morais. 

His passions include sport, family and travelling. He admits 

to spending little time with his family, during the week, as 

having to split his time between work, his children’s school 

and sport isn’t easy. But when Friday arrives everything 

changes. Time only has one name: family. And, now, we 

leave N’dalu the family man, and get to know a little more 

about N’dalu the person: he studied at Bristol Communi-

ty College (BCC); spent time at Montgomery College; later 

went to Strayer, where he completed his Bachelor’s De-

gree, majoring in Business Administration, with a minor in  

Economics. He returned to Angola a married man, in 2006. 

He then spent some time in Scotland (Aberdeen), where 

he took another course in Petroleum Economics and had 

an internship at Total E & P UK, in Aberdeen. Once back in 

his homeland of Angola, his career per se began and he is 

now CEO of Império Capital Sociedade de Investimento, a 

group with various associated companies.  

Jovem, dinâmico e empreendedor. Em entrevista à 

Villas&Golfe conhecemos um dos rostos promissores de 

Angola. Falamos de N’dalu Morais. Como paixões tem o 

desporto, a família e as viagens. Confessou passar pouco 

tempo com a família, durante a semana, pois ter de dividir 

o tempo entre o trabalho, escola dos filhos e desporto não 

é tarefa fácil. Mas quando chega a sexta-feira tudo muda. O 

tempo só tem um nome: família.  E, agora, deixemos N’dalu 

em família e conheçamos um pouco mais da sua pessoa: 

estudou em Bristol Community College (BCC); passou por 

Montgomery College; mais tarde foi para Strayer, onde 

terminou Bachelor’s Degree com major em BA (business 

administration) e minors em Economics. Assim se formou 

Edson N’dalu Morais em Administração e Economia. Re-

gressou a Angola, já casado, em 2006. Depois deu um salto 

até Scotland (Aberdeen) para fazer um novo aprendizado 

em economia (Petroleum Economics) e estagiou na Total 

E & P UK, em Aberdeen. Volta à terra mãe - Angola -, onde 

inicia a sua actividade até aos dias de hoje. Actualmente, é 

CEO da Império Capital Sociedade de Investimento, grupo 

com várias empresas associadas.  
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Com qual das empresas, pertencentes ao grupo Império 

Capital, se identifica mais? 

Todas elas, sem excepção, desempenham um papel fun-

damental na área em que actuam. E, acima de tudo, todas 

elas me fazem crescer dia após dia, pessoal e profissional-

mente. No entanto, há algo que gostava especialmente de 

destacar: todos os profissionais que fizeram, e fazem, des-

tas empresas aquilo que são hoje. Se existe algo com que 

mais me identifico é com as pessoas. Todos os dias apren-

do algo com elas. E, por isso, só lhes tenho a agradecer.

O N’dalu é um jovem bem posicionado profissionalmen-

te. Isso é fruto da dedicação, do empenho, da força de que-

rer ser um bom gestor?

Tudo o que referiu faz parte da receita que encontrei para 

conseguir singrar profissionalmente. Sem esquecer, claro, 

os valores pelos quais fui educado. Desde cedo tive a sor-

te de ser muito bem aconselhado por pessoas que sempre 

considerei verdadeiros modelos a seguir. Mas nunca é de-

mais referir: de nada me serviria tudo isto se não tivesse 

a trabalhar ao meu lado os melhores profissionais. Porque 

ninguém alcança nada sozinho.

Tenta seguir as passadas de 

alguém em especial? 

Tento sempre seguir os pas-

sos do meu mentor, amigo e 

pai, José Pedro de Morais, na 

sua vida empresarial, pois cada 

dia aprendo muito com ele. 

Está por dentro de um projecto de cariz agrícola. O que 

levou à criação da Emirais Fazenda 16?

A Fazenda 16 foi criada com o objectivo principal de dar 

uma forte resposta às exigências e necessidades crescen-

tes de várias províncias e de uma região (Kwanza Sul), em 

claro crescimento. Com uma produção de mais de cinco 

milhões de ovos, por ano, e 30 mil frangos, por mês, para 

consumo, estamos a conseguir reduzir em larga escala as 

importações. Se a isto juntarmos o facto de termos criado 

mais de 150 novos postos de trabalho, podemos afirmar 

que a Fazenda 16 está a fazer a sua parte no que toca ao 

desenvolvimento de Angola. E o nosso objectivo é claro: 

crescer juntamente com o país.

O país atravessa momentos mais sensíveis, no que toca 

ao poder económico. Como é que a Império Capital, com as 

suas respectivas empresas do grupo, se tem mantido firme 

no mercado?

Sem dúvida que o momento é difícil e reflecte-se, sobre-

tudo, na redução brutal do poder de compra das famílias. 

Deste modo, o nosso grupo está a reagir a esta situação, 

cortando custos, adiando investimentos e reorientando a 

With which of the companies belonging to the Império 

Capital group do you most identify with? 

All of them, without exception, play a fundamental role 

in the area in which they operate. And, above all else, they 

all make me grow, day by day, personally and professional-

ly. Nevertheless, there is something that I would especially 

like to highlight: all the professionals that have made, and 

make, these companies what they are today. If there is 

something with which I most identify, it is with the people. 

Every day I learn something with them. And, as such, I only 

have them to thank.

You are young man who is well placed professionally. Is 

this down to your dedication, to your commitment, your 

willingness to be a good manager?

Everything you mentioned is part of the recipe I have 

found to being successful professionally. Not forgetting, of 

course, the values with which I was educated. From early 

on I have been lucky to have been well advised by people 

who I have always considered to be great role models. But it 

can’t be said enough: this would have been all for nothing 

if I hadn’t had the finest professionals working at my side. 

Because no one achieves anything on their own.

Are you trying to follow in 

the footsteps on someone in 

particular? 

I always try to follow in the 

footsteps of my mentor, friend 

and father, José Pedro de  

Morais, in his business life, as 

every day I learn a great deal with him. 

You are involved in an agricultural project. What led to 

the creation of Emirais Fazenda 16?

Fazenda 16 was created with the main aim of providing 

a strong response to growing demands and requirements 

of various provinces and of a region (Kwanza Sul) that is 

clearly growing. With a production of more than five million 

eggs, per year, and 30,000 chickens, per month, for con-

sumption, we are ensuring the large-scale reduction of im-

ports. If you add to this the fact that we have created more 

than 150 new jobs, we can say that Fazenda 16 is doing its 

part when it comes to Angola’s development. And our goal 

is clear: to grow together with the country.

The country is going through difficult moments with 

respect to economic power. How has Império Capital, 

with its respective companies in the group, stood firm in 

the market?

The moment is without doubt difficult and it is reflected, 

above all else, in the sharp decrease in purchasing power 

of families. As such, our group is reacting to this situation, 

« O nosso objectivo é claro: 
crescer juntamente com o país» 

\\ «Our goal is clear: to grow 
together with the country»

produção para segmentos do Mercado, com baixo poder 

de compra. Até ao momento, conseguimos manter practi-

camente o mesmo nível de trabalhadores, sem afectar de 

maneira significativa o equilíbrio financeiro das empresas 

do grupo. Precisamos urgentemente que o País retome ní-

veis de crescimento económico acima dos 5%, para poder-

mos ‘manter a cabeça fora de água’!

Angola está no rumo certo?

Tem de estar. Sinto que Angola está a identificar e a re-

solver cada vez mais prontamente as suas principais de-

bilidades. É verdade que a mudança leva o seu tempo, mas 

o mais importante é que consigamos sentir essa mesma 

mudança. Projectos como a Fazenda 16 são a prova mais 

do que provada disso mesmo. O meu desejo sincero é que 

cada vez mais projectos destes possam surgir. 

Do que precisa o país? De mais ‘N’dalu’s’, jovens com no-

vas ideias e motivados? 

O país precisa apenas de alguém que lhe dê uma ver-

dadeira oportunidade de alcançar os seus sonhos. Porque 

o talento, a ambição e a vontade são parte intrínseca de 

todos nós. Está bem vincado no ADN do povo angolano. 

Somos criativos, talentosos (veja-se o exemplo do talen-

to nacional que esteve presente no Angola Fashion Week 

2016) e extremamente trabalhadores. 

cutting costs, postponing investments and shifting pro-

duction to segments of the market with low purchasing 

power. Up until now, we have managed to stick to practi-

cally the same number of employees, without significantly 

affecting the financial balance of the companies within 

the group. We urgently need the country to recover eco-

nomic growth levels of above 5%, for us to be able to keep 

our head above water!

Is Angola on the right track?

It has to be. I feel that Angola is more and more readily 

identifying and solving its main weaknesses. It is true that 

the change has taken its time, but the most important thing 

is that we manage to feel this very change. Projects such as 

Fazenda 16 are clear proof of just this. My sincere wish is 

that more and more projects like this come into being. 

What does the country need? More young people like 

N’dalu, motivated with new ideas? 

The country just needs someone that can give them 

a real opportunity to achieve their dreams. Because tal-

ent, ambition and desire are an intrinsic part of us all. It is 

clearly defined in the DNA of the Angolan people. We are 

creative, talented (look at the example of the national tal-

ent present at Angola Fashion Week 2016) and extremely 

hard working. 
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Qual o seu papel neste desenvolvimento? 

Posso, e devo, desempenhar um papel fundamental 

nesse sentido. Não há como negá-lo. Eu e todos os empre-

sários angolanos. E tenho-o conseguido com os diversos 

projectos em que estou directamente envolvido. Dando 

um exemplo mais concreto, ao longo dos anos o Angola 

Fashion Week tem proporcionado muitas oportunidades 

aos jovens angolanos de se darem a conhecer ao mundo 

da moda. 

É um homem ligado à agricultura, à gestão de empre-

sas e, ainda, é responsável pela organização do Angola 

Fashion Week. É no mundo lifestyle que o N’dalu se evi-

dencia mais?

O mundo da moda é um mundo que sempre me suscitou 

muito interesse. No entanto, tal não quer dizer que dê mais 

atenção ou tenha um carinho especial por este projecto. 

Na verdade, todas as áreas em que estou envolvido me di-

zem muito. Porque se eu não me sentir ligado emocional-

mente ao que estou a fazer, não consigo dar o melhor de 

mim. E quando me envolvo em algo, é para me entregar de 

corpo e alma. Só assim os melhores resultados surgem. Se 

não sinto ‘cá dentro’ o que estou a fazer, não consigo fazer a 

diferença. E a área da moda, com o Angola Fashion Week, 

é definitivamente uma delas.

O que ficou da 16.ª edição do Angola Fashion Week, rea-

lizada em Junho passado?

Ficou a sensação de mais uma missão cumprida. Ano 

após ano, o Angola Fashion Week alcança, sempre, os 

What is your role in this development? 

I can and I should play a fundamental role in this sense. 

There is no denying it. I and every Angolan entrepreneur. 

And I have achieved it with various projects in which I am 

directly involved. Given a more concrete example, over the 

years, Angola Fashion Week has provided many opportu-

nities to young Angolans to make themselves known in 

the world of fashion. 

You are a man involved in agriculture, company man-

agement and, also, you are responsible for organising An-

gola Fashion Week. Do you see yourself more in the world 

of lifestyle?

The world of fashion is a world that I have always been 

very interested in. However, that doesn’t mean that I pay 

more attention to or have special fondness for this project. 

In fact, every area in which I am involved is of great interest 

to me. Because if I don’t feel emotionally attached to what 

I’m doing, I can’t give it my all. And when I get involved in 

something, I do so body and soul. Only then can the best 

results be achieved. If I don’t feel what I’m doing ‘deep 

down’, I can’t make a difference. And the area of fashion, 

with Angola Fashion Week, is definitely an area where I 

feel this.

What did you take from the 16th edition of Angola Fash-

ion Week, held last June?

I took the sensation of yet another mission accom-

plished. Year after year, Angola Fashion Week always 

achieves the ambitious goals proposed for it. This year 

ambiciosos objectivos a que se propõe. Este ano tivemos 

como principal objectivo a definitiva internacionalização 

do evento. Para além da presença de alguns estilistas e 

modelos de renome internacional, conseguimos levar o 

Angola Fashion Week aos quatro cantos do mundo, fru-

to de um forte investimento em social media (Facebook, 

Twitter e Instagram). Para além disso, e não menos impor-

tante, conseguimos uma vez mais dar a conhecer muito 

do talento nacional ligado à moda. Uma vez mais, a prova 

da enorme criatividade que habita no nosso país. Porque é 

aqui que está o futuro de Angola. Mesmo debaixo dos nos-

sos olhos.

Até que ponto a moda lhe é importante?

Fascina-me a forma única como os estilistas expres-

sam a sua enorme criatividade e a fazem chegar até nós. 

Depois existe toda a componente do espectáculo em si: as 

luzes, as cores, a música, os modelos... a forma como estes 

elementos ‘sobem ao palco’ (neste caso à passerelle) e in-

teragem entre si para nos proporcionarem um espectáculo 

único e cheio de glamour. Foi num desfile de moda onde a 

conquista pela minha espo-

sa começou. 

Onde passa a maior parte 

do seu tempo: Angola, Por-

tugal, Estados unidos…? 

Fruto da minha actividade 

profissional, vejo-me ‘obri-

gado’ a passar muito tempo 

em países diferentes. Tento 

passar o maior tempo possível em Angola. Porque é aqui 

que me sinto bem. É aqui a minha casa. E é em nossa casa 

que se encontram as pessoas que mais amamos. Mas esta 

minha constante ‘internacionalização’ faz parte da minha 

profissão. E, de certa forma, tento sempre retirar o melhor 

disso. Adoro viajar, mesmo em trabalho, e tento sempre 

conhecer locais novos. Permite-me não estagnar e nunca 

me acomodar. Acima de tudo, faz-me crescer como pes-

soa. E, consequentemente, como profissional.

E a paixão pelo desporto, nomeadamente, o voleibol. O 

que representa esta modalidade para o N’dalu?

Voleibol para mim é tudo, a nível de desporto, sou viciado 

em volley (quadra, areia, footvolley). Comecei a jogar a ní-

vel competitivo (semi-pro athlete) em 1996 na High School 

ainda BCC HS, e depois passei a jogar para os Montgomery 

KNIGTS, fui a vários campeonatos defender o estado de  

Maryland sempre com os melhores do estado, Georgetown, 

UM e nós. Regionalmente fomos campeões várias vezes e a 

nível nacional saímos uma vez em primeiro. 

our main goal was the definitive internationalisation of the 

event. In addition to the presence of some international-

ly renowned designers and models, we managed to take  

Angola Fashion Week to the four corners of the world, 

thanks to a major investment in social media (Facebook, 

Twitter and Instagram). In addition to this, and no less im-

portant, we managed once again to raise awareness of 

much of the national talent associated with fashion. Once 

again proving the huge creativity that exists in our coun-

try. Because it is here that the future of Angola lies. Right in 

front of our eyes.

How important is fashion to you?

I am fascinated by the unique way in which fashion 

designers express their huge creativity and bring it to us. 

Then there is the whole aspect of the show itself: the lights, 

the colours, the music, the models... the way in which these 

elements ‘come onto the stage’ (in this case the catwalk) 

and interact with each other, to provide us with a unique 

show full of glamour. It was at a fashion show that the con-

quest of my wife began. 

Where do you spend most 

time: Angola, Portugal, the 

USA… 

Because of my work, I find 

myself ‘obliged’ to spend a 

great deal of time in differ-

ent countries. I try to spend 

as much time as possible 

in Angola. Because this is 

where I feel good. This is my home. And it is at home that 

the people we love the most can be found. But this ongo-

ing internationalisation is part of my profession. And, to a 

certain extent, I always try to make the most of this. I love 

travelling, even when I’m working, and I always try to see 

new places. It ensures that I don’t stagnate or settle for 

things. Above all else, it makes me grow as a person. And, 

as a result, as a professional.

And your passion for sport, in particular volleyball. 

What does this sport mean to you?

Volleyball is everything for me when it comes to sport; 

I’m addicted to volleyball (indoor, beach, footvolley). I 

started playing competitively (semi-pro athlete) in 1996 at 

High School, at BCC HS, and then I started playing for the 

Montgomery KNIGHTS. I played in various championships 

for the state, with the best from the state, Georgetown, UM 

and us. We were regional champions on various occasions 

and once we were national champions. 

«Se não sinto ‘cá dentro’ o que 
estou a fazer, não consigo fazer a 
diferença» \\ «If I don’t feel what 
I’m doing ‘deep down’, I can’t make  

a difference» 

«Precisamos urgentemente que o 
País retome níveis de crescimento 

económico acima dos 5%» \\ «We 
urgently need the country to recover 

economic growth levels of above 5%»
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E também é fanático por barcos, certo? O que é que eles 

lhe revelam?

Barcos fazem parte das minhas grandes paixões, pois 

para mim dão-me a sensação de tranquilidade, liberdade, 

trabalhar neles, limpar, cuidar e obviamente navegar. O 

que mais me alegra é que a minha família, mulher e filhos, 

me acompanha nesta paixão.

Por último, como é o N’dalu em família? 

Todo tempo que tenho disponível para minha família eu 

aproveito-o a 200%. Sou uma pessoa que gosta de estar 

em casa com eles, fazer programas com eles e sou muito 

dedicado à minha família e ao meu trabalho. Tenho uma 

esposa estrangeira, Camila Morais, que se encontra fora do 

seu país natal e da sua família, de modo que a cumplicida-

de entre nós é muito forte, nos aproxima muito. Os meus 

filhos, duas meninas e um rapaz, Micaela (10) Gabrielle (7) 

e Edson Jr. (5) são os meus grandes amigos e parceiros de 

casa. Cada vez que entro em casa, no final do dia laboral, é 

uma festa. Beijos e abraços da esposa e dos filhos. Come-

çam logo as brincadeirinhas em casa. Esta sensação não 

tem preço, como diz a MasterCard: Priceless. 

You’re also a boat fanatic, right? What do boats mean  

to you?

Boats, for me, are one of my great passions, because 

they give me the feeling of tranquillity, freedom – working 

on them, cleaning them, taking care of them and obviously 

sailing them. What makes me happiest is that my family, 

my wife and children, join me in this passion.

Finally, what are you like with your family? 

Any time I have available for my family, I make the most 

of 200%. I am a person who likes to be at home with them, 

to make plans with them and I am very dedicated to my 

family and to my work. I have a foreign wife, Camila Morais, 

who is away from her homeland and her family and this 

means we are very close. My children, two girls and one 

boy, Micaela (10) Gabrielle (7) and Edson Jr. (5) are my best 

friends and partners at home. Every time I get home, at the 

end of a day at work, it’s party time. Kisses and hugs from 

my wife and children. The fun at home kicks off immedi-

ately. This feeling is priceless, as MasterCard would say. 
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ECONOMY  BUSINESS

ANGOLA CABLES
A ligar o mundo \\ Connecting the world

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESREVADOS

Constituída em 2009, tendo, no entanto, iniciado a sua 

actividade comercial em 2012, a Angola Cables é uma 

empresa que se dedica à comercialização de capacidade 

de transmissão de dados e voz, assente na tecnologia de 

cabos submarinos de fibra óptica, venda de IP (Internet) 

e serviços de Colocation no Angolasnap, o Data Center 

da Angola Cables. Apesar de baseada em Angola, a  

Angola Cables está a tornar-se cada vez mais interna-

cional, possuindo já a Angola Cables Brasil, uma estrutu-

ra que permite acompanhar a prospecção de clientes e o 

desenvolvimento dos novos projectos. Apesar do enorme  

investimento de expansão internacional, a empresa, ainda 

Founded in 2009, before beginning its commercial ac-

tivity in 2012, Angola Cables is a company dedicated to 

the commercialisation of data and voice transmission ca-

pacity, based on submarine fibre optic cable technology, IP 

sales (Internet) and Colocation services on Angolasnap, 

the Data Centre of Angola Cables. Despite being based in 

Angola, Angola Cables is spreading its international wings, 

and now owns Angola Cables Brasil, a structure enabling 

the supervision of seeking clients and the development 

of new projects. In spite of the major investment in inter-

national expansion, the company, even though it has only 

been active for four years, has always adopted the very 

que apenas com quatro anos de actividade, adoptou sem-

pre as melhores práticas ambientais e assumiu uma cida-

dania empresarial activa, apoiando vários projectos.

A Angola Cables SA tem como accionistas a Angola Te-

lecom, a Unitel, a Movicel, a 

MS Telecom e a Startel, e a 

sua actividade comercial foi 

encetada pela inauguração 

da Estação de Cabos Sub-

marinos de Sangano – que 

liga o país ao West Africa 

Cable System (WACS), que 

atravessa a costas oeste afri-

cana ligando-a à Europa – e, 

no mesmo ano (2012), pela 

inauguração da Angonap, o 

Data Center da empresa e ponto de acesso no centro de 

Luanda.

 Com o objectivo de aumentar a interligação entre  

Angola e o mundo, a Angola Cables responsabiliza-se 

best environmental practices and assumed active corpo-

rate citizenship, supporting a range of projects.

Angola Cables SA’s shareholders include Angola Tele-

com, Unitel, Movicel, MS Telecom and Startel, and its com-

mercial activity was kicked 

off with the inauguration of 

the Sangano Cable Landing 

Station – which connects 

the country to the West Af-

rica Cable System (WACS), 

crossing the western coast-

line of Africa, connecting it 

to Europe – and, in the same 

year (2012), with the opening 

of Angonap, the company’s 

Data Centre and access point 

in the centre of Luanda.

With the aim of increasing interconnection between 

Angola and the world, Angola Cables is responsible for 

the management and development of the WACS in  

A Angola Cables SA tem como 
accionistas a Angola Telecom, a 

Unitel, a Movicel, a MS Telecom e 
a Startel. \\ Angola Cables SA’s 

shareholders include Angola 
Telecom, Unitel, Movicel, MS Telecom 

and Startel.
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pela gestão e desenvolvimento do WACS em Angola e 

pela disponibilização de capacidade de transmissão in-

ternacional a operadores de telecomunicações. Para além 

disso, a empresa está a construir uma rede que inclui pon-

tos de presença da Angola Cables (PoPs) na Europa e na 

América, dois novos cabos submarinos de fibra óptica – o 

SACS e o MONET – e um Data Center no Brasil, que permi-

tem ampliar os serviços e a capacidade de comunicação. 

Para tal, a Angola Cables está a investir cerca de 300 mi-

lhões de dólares, valor que cobre a construção do SACS, do  

MONET e do Data Center em Fortaleza, projectos que sur-

gem por uma necessidade de mercado e como parte de uma  

estratégia de desenvolvimento do país traçada pelo exe-

cutivo angolano.

O SACS, cabo que liga Fortaleza (Brasil) a Sangano (An-

gola), cujo único investidor é a Angola Cables, irá ser o 

primeiro cabo transatlântico do hemisfério sul e preten-

de desenvolver o mercado africano, colocar Angola no  

Angola and for the provision of international transmission 

capacity to telecommunications operators. In addition to 

this, the company is building a network including Angola 

Cables points of presence (PoPs) in Europe and in America, 

two new submarine fibre optic cables – SACS and MONET 

– and a Data Centre in Brazil, which enable the company 

to expand its services and communication capacity. To 

this end, Angola Cables is investing around 300 million US 

dollars, to pay for the construction of SACS, of MONET and 

of the Data Centre in Fortaleza. These are projects that are 

not only engendered by market needs, but are also part of 

the development strategy of the country outlined by the  

Angolan government.

SACS, the cable that connects Fortaleza (Brazil) to  

Sangano (Angola), for which Angola Cables is the sole 

investor, will be the first transatlantic cable in the south-

ern hemisphere and aims to develop the African market, 

placing Angola on the international telecommunications 

Angola Cables a interligação entre 
Angola e o mundo. \\ Angola Cables  
the interconnection between Angola 

and the world.

panorama internacional das telecomunicações, para além 

de ser uma parceria estratégica entre Angola e o Brasil. O 

Data Center de Fortaleza será o ponto de armazenamento 

dos conteúdos digitais brasileiros para o mundo.

Por sua vez, o MONET liga Fortaleza a Miami (EUA) e 

Fortaleza a Santos (Brasil) e irá capacitar a rota norte-sul 

americana, colmatar algumas carências de infra-estru-

turas de comunicações em 

algumas regiões do Brasil e 

facultar uma ligação directa 

de África aos EUA.

Com apenas quatro anos 

de actividade efectiva e com 

projectos de expansão em 

curso, a Angola Cables não descura a responsabilidade 

social. Para além de adoptar as melhores práticas que lhe 

permitem ser uma empresa cada vez mais eficiente, a em-

presa apoia projectos e leva a cabo acções de cariz social, 

essencialmente na comunidade de Sangano, no sentido de 

contribuir para a formação da população mais jovem. 

map, in addition to being a strategic partnership between 

Angola and Brazil. The Data Centre in Fortaleza will be the 

storage centre for Brazilian digital content for the world.

For its part, MONET connects Fortaleza to Miami (USA) 

and Fortaleza to Santos (Brazil) and will enable the north-

south American route, rectify some shortcomings in com-

munications infrastructures in some regions of Brazil and 

provide a direct link from  

Africa to the USA.

Operating for just four 

years and with expansion 

projects underway, Angola 

Cables has not neglected its 

social responsibility. In ad-

dition to adopting the best practices, enabling it to be an 

increasingly efficient company, it also supports and carries 

out social-focused actions, essentially in the community 

of Sangano, with the aim of contributing to the education 

of the younger population. 
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PUBLIREPORTAGEM \\ ADVERTORIAL

ANGOLA MAIS 
SEGURA

Nascida no Sumbe, município do Kwanza Sul, a 28 de 

Março de 2006, a Global Seguros depressa se tornou numa 

referência no sector dos seguros em Angola. O crescente 

número de colaboradores, as agências que foram abrindo 

ao longo dos anos e os diferentes planos de seguros que 

foram sendo criados confirmam a confiança que um nú-

mero cada vez maior de clientes, empresas e particulares, 

deposita na empresa.

Embora o Sumbe tenha sido a sua primeira casa, em 2012 

a Global Seguros adquiriu a nova sede e a agência central 

no Complexo Gika (Garden Towers), seguindo-se dois au-

mentos de quota de mercado: 2013 e 2014. Também por 

dois anos consecutivos, a Global Seguros foi reconhecida 

como marca Superbrands e distinguida pela Internatio-

nal Finance Publications Limited com o prémio de Melhor  

Serviço ao Cliente no Sector Segurador em Angola.

Formed in Sumbe, a municipality in Kwanza Sul, on 

March 28, 2006, Global Seguros soon made a name for it-

self in Angola’s insurance sector. The growing number of 

employees, the branches opened over the years and the 

different insurance plans that have been created confirm 

the confidence that an increasing number of clients, com-

panies and private individuals have in the company.

Although Sumbe was its first home, in 2012 Global  

Seguros acquired its new headquarters and central branch 

in the Gika Complex (Garden Towers), followed by two 

market share increases: in 2013 and 2014. Also for two 

consecutive years, Global Seguros was recognised as a Su-

perbrands brand and distinguished with the award for Best 

Customer Service in the Insurance Sector in Angola by In-

ternational Finance Publications Limited.

Nos dias de hoje encontra-se de tudo 
na estrada \\ Nowadays you can find 

everything on the road
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Tendo subjacentes os valores de 

futuro, ética, disponibilidade, qua-

lidade, responsabilidade social, de-

dicação e serviço, a Global Seguros 

tem como missão capitalizar os ac-

tivos e fazer aumentar o valor para 

os accionistas; contribuir para uma 

melhor gestão de riscos e participar 

no desenvolvimento económico e 

social de Angola; proporcionar às 

Empresas Angolanas excelentes programas de seguros 

direccionados para as suas actividades; assegurar uma 

excelente gestão de recursos financeiros e optimizar a 

sua rentabilidade; reconhecer a importância dos Recursos  

Humanos e assegurar a sua formação permanente.

Working to the values of future, 

ethics, availability, quality, social 

responsibility, dedication and ser-

vice, Global Seguros’ mission is to 

capitalise assets and to increase 

value for shareholders; to contrib-

ute to better risk management and 

participate in Angola’s economic 

and social development; to provide 

Angolan companies with excel-

lent insurance programmes catering to their business; to 

ensure excellent management of financial resources and 

optimise their profitability; to recognise the importance of 

human resources and ensure their ongoing training.

«No trabalho e na vida eu jogo pelo seguro» 
«I play it safe at work and in life»
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SEMINÁRIO 
AGRÍCOLA

«A semear o futuro» 
«Sowing the future»

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

O Seminário Angola e o Investimento Agrícola – Par-

cerias, promovido pelo Banco BIC e pelo Ministério da  

Agricultura, realizou-se em Luanda, em Julho passado, sob 

o lema «Diversificar é crescer/A semear o futuro», e con-

tou com a presença dos ministros da agricultura de Angola 

e Portugal, Afonso Pedro Canga e Luís Capoulas Santos, res-

pectivamente, e de empresários nacionais e portugueses.

In July, the Angola and Agricultural Investment - 

Partnerships seminar, promoted by Banco BIC and the  

Ministry of Agriculture, was held in Luanda, under the slo-

gan «Diversifying means growing/Sowing the future», 

and was attended by the agriculture ministers of Angola 

and Portugal, Afonso Pedro Canga and Luís Capoulas  

Santos, respectively, as well as by national and Portuguese 

entrepreneurs.

O Museu da Moeda abriu ao público 
em Maio de 2016. \\ The Currency 
Museum opened to the public in 

May, 2016.
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Antes da programação, que foi dividida em três painéis 

– Produção Agrícola, Pecuária e Financiamento da Agro-

-indústria – Fernando Teles, 

PCA do Banco BIC, no seu 

discurso, assegurou que to-

dos os investidores podem 

contar com o Banco BIC para 

a aquisição de divisas. Por 

sua vez, Luís Capoulas San-

tos relembrou os fortes la-

ços entre Angola e Portugal 

e falou da importância do 

sector agrícola em Angola. 

Já Pedro Canga encorajou 

os empresários angolanos e 

portugueses a estabelece-

rem parcerias de qualidade 

com vantagens recíprocas. No encerramento esteve o 

ministro da economia, Abrahão Gourgel, que felicitou a 

organização pelo sucesso do Seminário.

Before the programme, which was divided into three 

panels - Agricultural Production, Livestock and Financing 

of Agro-Industry - Fernando  

Teles, chairman of the board 

of directors of Banco BIC, 

gave a speech, in which he 

assured that all investors 

can rely on Banco BIC for the 

acquisition of foreign cur-

rencies. Luís Capoulas San-

tos recalled the strong ties 

between Angola and Por-

tugal and spoke of the im-

portance of the agricultural 

sector in Angola. Pedro Can-

ga encouraged Angolan and 

Portuguese entrepreneurs 

to establish quality partnerships with mutual advantag-

es. At the close, the minister of the economy, Abrahão 

Gourgel, congratulated the organisers on the success of 

the seminar.

Pedro Canga encorajou os 
empresários angolanos e 

portugueses a estabelecerem 
parcerias de qualidade com 

vantagens recíprocas. \\ Pedro 
Canga encouraged Angolan and 

Portuguese entrepreneurs to 
establish quality partnerships with 

mutual advantages.
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Nunca é tarde para voltar a pintar!
It’s never too late to start painting again!

After 25 years without painting, Mário Tendinha returned 

to his canvases in 2003. He was born in Namibe, in Angola, 

in 1950, leaving the province at the age of 12 years. With a 

banker for a father, always working in different branches, 

he could nothing but accompany him as he hopped from 

province to province, from place to place, experiencing all 

of Angola, from north to south in the process. The sea, the 

desert and the cuvale people were some of the references 

that have stayed with him throughout his life. Mário was 

18 years old when he started to paint, as he does now, and 

to draw, one of his childhood passions, a little influenced 

by the modus vivendi of the time. He became passionate 

about Salvador Dalí. The artist’s first solo exhibition was 

held in the Municipal Library in Huambo, in 1972. The fol-

lowing year he exhibited at the CITA in Luanda...

Após 25 anos sem pintar, Mário Tendinha regressou às te-

las, em 2003. Nasceu no Namibe, em Angola, em 1950, e 

de lá saiu com 12 anos. Com um pai banqueiro, sempre em 

agências, só lhe restava mesmo acompanhá-lo no salti-

tar de províncias, de um lado para o outro, e assim foi co-

nhecendo Angola, de norte a sul. O mar, o deserto e o povo 

cuvale foram algumas das referências que o acompa-

nharam ao longo da sua vida. Mário tinha 18 anos quando 

iniciou a pintura, que hoje o realiza, e o desenho, uma das 

paixões de infância, um pouco influenciado pelo modus 

vivendi da época. Apaixonou-se por Salvador Dalí. A pri-

meira exposição individual do artista teve lugar na Biblio-

teca Municipal no Huambo, em 1972. No ano seguinte ex-

pôs no Centro de Informação e Turismo de Angola  (CITA),  

em Luanda...
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Mário está de olhos postos em 
Portugal, onde terá a exposição de 

desenho Meridianális.   \\ Mário has 
his sights set on Portugal, where 

he is to hold the drawing exhibition 
entitled Meridianális. 

Devido à invasão sul africana a Angola, em 1975, a sua 

casa e atelier, no Lubango, foram vandalizados e assim 

deixou de pintar. Com isto perdeu muitas obras. Restam 

apenas duas referentes a essa época, que as guarda como 

recordação. De 1976 a 1978 viveu em Lubango, mas saiu de 

lá para viver em Luanda. Daqui não mais saiu. Foi sindi-

calista durante dez anos da 

sua vida, actividade que ces-

sou em 1984. O seu percurso 

profissional iniciou-se com a 

gestão de empresas. Agora, 

já reformado, quer dedicar 

mais o seu tempo à pintura, 

que outrora viu esquecida da 

sua agenda. 

Depois de 28 anos sem ex-

por, Mário Tendinha mostrou 

o seu trabalho com a exposição Lá para o sul, na Galeria 

Cenarius, em Luanda, no ano de 2003. Seguiu-se a expo-

sição em Portugal, em 2004, na Casa das Artes de Fama-

licão, com o tema Partilhar I. E muitas outras se seguiram 

a estas, entre Angola e Portugal, países onde o artista ha-

bitualmente expõe. Entre as inúmeras exposições a título 

individual, cerca de 15, e colectivo, com nove na listagem, 

Due to South Africa invading in 1975, his house and stu-

dio, in Lubango, were vandalised and as a result he gave up 

painting. With this he lost many works. All that remains 

are two works from this era, which he keeps as a memento. 

From 1976 to 1978 he lived in Lubango, but then he left to 

live in Luanda, his home ever since. He was a union offi-

cial for ten years of his life, 

a role he gave up in 1984. 

His professional life began 

with managing companies. 

Now, as a retiree, he wants to 

dedicate more of his time to 

painting, which formerly was 

forced to the very back of  

his priorities. 

After 28 years without 

exhibiting, Mário Tendinha 

showed his work in the Lá para o sul exhibition, at the  

Galeria Cenarius, in Luanda, in 2003. This was followed by 

an exhibition in Portugal, in 2004, at the Casa das Artes de 

Famalicão, with the title Partilhar I. And many others fol-

lowed these, between Angola and Portugal, countries in 

which the artist regularly exhibits. Beyond the many solo 

já levadas a cabo, lança o livro Vento Leste, em Angola. Foi-

-se aperfeiçoando com as aulas que frequentou em ate-

liês e workshops, na Ar.Co, em Lisboa e Almada, outras na 

Cooperativa Árvore, no Porto, e no ateliêr de cerâmica de 

João Carqueijeiro, em Matosinhos. Foi-se inspirando nas 

suas vivências, do dia-a-dia, reinventando as coisas. Como 

existe uma paragem tão grande, enquanto artista, Má-

rio comenta: «Não posso dizer que tenho uma carreira de  

exhibitions, some 15 of them, and collective ones, of which 

there have been nine so far, he has launched the book 

Vento Leste, in Angola. He has been perfecting his craft 

in lessons attended in studios and workshops, at Ar.Co, in 

Lisbon and Almada, others in the Cooperativa Árvore, in 

Oporto, and in the ceramics studio of João Carqueijeiro, in 

Matosinhos. He has drawn inspiration from his experienc-

es, from his day-to-day existence, reinventing things. As 
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pintor». Por isso, reencontrar-se com a pintura foi um bo-

cado duro, mas Mário lá encontrou, de novo, o seu traço. 

Gosta, cada vez mais, de trabalhar com base num tema.  

Este ano liderou o projecto Olongombe – manada dos 

bois, na língua umbunda –, juntamente com cinco artistas 

plásticos (António Gonga, António Ole, Paulo Amaral, Paulo 

Kussy e Masongui Afonso), uma exposição itinerante cuja 

temática tinha a ver com a pastorícia e o gado, que fazem 

parte da cultura angolana. Findado este projecto, Mário 

está de olhos postos em Portugal, onde terá a exposição de 

desenho Meridianális, «uma mostra que tem a ver com o 

sul de Angola, o sul do continente, o sul do hemisfério, e o 

meu sul, que é o sul de Angola onde nasci», revela o autor 

da exposição que será inaugurada em Outubro, na Galeria 

Nuno Sacramento, em Aveiro. Conforme Mário Tendinha 

vai envelhecendo vai sentido que o ‘sul’ são «as memórias 

mais vivas que uma pessoa tem». E talvez seja mesmo. De 

memórias fazem-se as histórias! 

he stopped for so long, as an artist, Mário says: «I can’t say 

that I have a painter’s career». As such, being reunited with 

painting proved a little difficult, but Mário has his found his 

way in it once again. He increasingly enjoys working to  

a theme.  

This year he headed the Olongombe – herd of cattle in 

the Umbunda language – project, together with five artists 

(António Gonga, António Ole, Paulo Amaral, Paulo Kussy 

and Masongui Afonso), a travelling exhibition the theme 

of which had to do with pastoralism and cattle, which are 

part of Angolan culture. With this project now over, Mário 

has his sights set on Portugal, where he is to hold the draw-

ing exhibition entitled Meridianális, «a show that has to 

do with the south of Angola, the south of the continent, 

the south of the hemisphere, and of my south, which is 

the south of Angola where I was born», reveals the man 

behind the exhibition, which will open in October, at the 

Galeria Nuno Sacramento, in Aveiro. According to Mário 

Tendinha, as he ages he feels that the ‘south’ means «the 

brightest memories a person has». And maybe that’s just 

what they are. Stories are made with memories! 

Agora, já reformado, quer dedicar 
mais o seu tempo à pintura.  \\ Now, 

as a retiree, he wants to dedicate 
more of his time to painting. 



VICTOR HUGO 
PONTES

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 ESTELLE VALENTE, 2 BRUNO SIMÃO, 3 SUSANA NEVES, 4/5 JOSÉ CALDEIRA

ART  CULTURE

Entre a dança e o teatro
Between dance and theatre

Com um percurso que o próprio considera atípico, Victor 

Hugo Pontes é um coreógrafo português reconhecido pelo 

seu olhar criativo, mesmo quando se tratam de repertó-

rios mais clássicos. Com uma paixão pela dança que o 

acompanha desde os seus sete anos, altura em que decide 

entrar para um rancho folclórico, já que «não era propria-

mente fácil um rapaz fazer ballet clássico em Guimarães», 

a sua terra natal, Victor Hugo Pontes cresceu sem saber 

muito bem responder à derradeira pergunta ‘O que queres 

fazer na vida?’. Talvez tenha sido essa indefinição que o 

levou ao tal percurso atípico, marcado por várias opções e 

várias escolas. Recolhendo influências de todos os que se 

cruzaram no seu caminho, desde Nuno Cardoso aos Third 

Angel e a Pippo Delbono, o português divide-se hoje entre 

os palcos e os bastidores, dançando ou coreografando ao 

seu próprio ritmo e genialidade. Não é à toa que as suas in-

terpretações percorrem as mais importantes casas de es-

pectáculo do país e os aplausos se elevam. Zoo, Carnaval, 

Se alguma vez precisares da minha vida, vem e toma-a e 

Uníssono, a estrear na próxima temporada, são algumas 

das obras que Victor Hugo Pontes tem levado a palco.

With a background that he himself considers unusual,  

Victor Hugo Pontes is a Portuguese choreographer re-

nowned for his creative eye, even when dealing with more 

classic repertoires. With a passion for dance that has ac-

companied him since the age of seven, the time in which 

he decided to join a folkloric dance and music group, see-

ing as «it wasn’t exactly easy for a boy to do classical 

ballet in Guimarães», his home town, Victor Hugo Pontes 

grew up unable to answer the question ‘What do you want 

to do when you grow up?’. It may have been this lack of 

certainty that led to his unusual career path, marked by a 

range of options and various schools. Gathering influences 

from anyone crossing his path, from Nuno Cardoso to Third 

Angel and Pippo Delbono, the Portuguese choreographer 

splits his time today between the stage and behind the 

scenes, dancing or choreographing to his own particular 

rhythm and in his own brilliant way. It’s no coincidence 

that his performances can be seen in the most important 

venues in the country and to great applause. Zoo, Carnaval, 

Se alguma vez precisares da minha vida, vem e toma-a [If 

you ever need my life, come and take it] and Uníssono, to 

premiere in the coming season, are some of the works that 

Victor Hugo Pontes has brought to the stage.



Victor Hugo Pontes é um dos 
coreógrafos que mais atenção tem 

despertado no mundo das artes.  \\ 
Victor Hugo Pontes is now one of the 
choreographers to have attracted the 

most attention in the world of arts.

Podíamos dizer que Victor Hugo Pontes é dança. E, de 

facto, é. Mas a sua história engloba muito mais. Do teatro 

para a dança, passando pelas artes plásticas e pelas dú-

vidas de carreira que o levaram a frequentar dois cursos 

superiores ao mesmo tempo, Victor Hugo Pontes é hoje 

um dos coreógrafos que mais atenção tem despertado no 

mundo das artes. Talvez a sua interpretação d’A Gaivota, 

um dos maiores textos do repertório clássico do teatro as-

sinado por Anton Tchekhov, que estreiou no Festival Inter-

nacional de Dança Contemporânea (GUIdance) em Gui-

marães sob o nome Se alguma vez precisares da minha 

vida, vem e toma-a, tenha 

contribuído para esse facto. 

Numa coreografia dinâmica 

que respeitava o texto origi-

nal, apesar de não o dizer, o 

coreógrafo português trazia 

a palco bailarinos que con-

tavam uma história de amor 

e desamor apenas com o 

corpo. E como Victor Hugo 

Pontes conseguiu? «Foi es-

sencialmente procurar acção, a acção que estava por de-

trás das palavras. Fazer um estudo dramatúrgico e traçar 

a narrativa, encontrando os agentes da acção, as perso-

nagens. Identificar os conflitos e potenciá-los, procurando 

despojar a trama de modo que se tornasse dançável e, em 

simultâneo, reconhecível. Foi assim que cheguei à compo-

sição coreográfica. Através de um processo dramatúrgico 

que deu espaço ao corpo para falar, rejeitando a linguagem 

verbal», explica Victor. Com uma boa dose de ousadia, este 

You could say that Victor Hugo Pontes is dance. And, in 

fact, he is. But his story is much more than this. From the-

atre to dance, stopping off at visual arts and doubts about 

his career leading him to attend two higher education 

courses at the same time, Victor Hugo Pontes is now one 

of the choreographers that have attracted the most atten-

tion in the world of arts. His performance of The Seagull, 

one of the greatest texts from the classic theatre reper-

toire written by Anton Tchekhov, which premiered at the 

International Contemporary Dance Festival (GUIdance) in 

Guimarães under the name If you ever need my life, come 

and take it, contributed to 

this fact. In a dynamic cho-

reography that respected the 

original text, despite not say-

ing it, the Portuguese chore-

ographer brought dancers 

to the stage that told a sto-

ry about love and hate with 

nothing but the body. And 

how did Victor Hugo Pontes 

achieve this? «It was essen-

tially looking for the action, the action that was behind the 

words. Studying the drama and outlining the narrative, 

finding the agents of the action, the characters. Identify-

ing conflicts and empowering them, striving to strip back 

the plot so that it could become danceable and, at the 

same time, recognisable. That was how I got to the choreo-

graphic composition. Through a dramatic process that gave 

space for the body to talk, rejecting the verbal language», 

explains Victor. With a generous dose of daring, this show 
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Carnaval

A Ballet Story



espectáculo colocou Victor Hugo Pontes nas luzes da ri-

balta. «As expectativas são grandes, eu sei. A pressão sobre 

mim é imensa. Mas continuo a fazer o meu trabalho com a 

mesma seriedade e empenho, como fazia quando não tinha 

tantos olhos postos em mim. O facto de ter arriscado e ter 

ido para um território que não me era nada familiar, ou nada 

expectável por parte do público, contribuiu para o sucesso 

desta criação. Felizmente correu muito bem, mas podia não 

ter corrido. E aí, entrava Beckett em cena: falha outra vez, fa-

lha melhor!», conta o coreógrafo, bem-disposto. 

Já a preparar a nova temporada de espectáculos, que 

contará com a estreia de Uníssono e Nocturno (em 2017) 

e com a reposição de espectáculos mais antigos como 

Vice-Versa, Ocidente, A Ballet Story e o icónico Se alguma 

vez precisares da minha vida, vem e toma-a, Victor Hugo 

Pontes revela-se talentoso e exigente, levando um mundo 

de dança e teatro a plateias que, mesmo sem quererem, se 

vêem envolvidas numa aura de criatividade.  

pushed Victor Hugo Pontes into the limelight. «Expecta-

tions are high, I know. The pressure on me is huge. But I still 

do my work with the same seriousness and commitment, 

as I did when there weren’t so many eyes focused on me. 

The fact that I took a risk and that I ventured into a territory 

that was totally unfamiliar, or nothing that the audience 

could have expected, contributed towards the success this 

creation. Fortunately it turned out very well, but it might 

not have. And then, Beckett came on the scene: fail again, 

fail better!», the choreographer happily reveals. 

Already preparing for the new show season, which will 

include the premieres of Uníssono and Nocturno (in 2017) 

and with the revival of older shows, such as Vice-Versa, 

Ocidente, A Ballet Story and the iconic If you ever need my 

life, come and take it, Victor Hugo Pontes reveals his tal-

ented and demanding nature, bringing a world of dance 

and theatre to audiences, who, even without wanting to, 

find themselves involved in an aura of creativity.  
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Se alguma vez precisares da minha vida, vem e toma-a  \\ If you ever need my life, come and take it
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JOÃO VIANA
«Há filmes que podem mudar a nossa vida»

«There are films that can change our life»

Era homem feito quando o mundo cinematográfico entrou 

para a sua vida. O pai sonhava vê-lo a aplicar as leis. João 

Viana fez-lhe a vontade. Concluiu Direito, mas nunca fez 

disso carreira. Em 2004 inicia-se como realizador, com a 

sua primeira curta - Piscina. Seguiu-se Alfama, mais tarde 

Tabatô e a primeira longa metragem A Batalha de Tabatô. 

Agora chegou a vez da co-produção - Our Madness -, uma 

longa-metragem que está muito ligada à vida deste jovem 

realizador. Moçambique inspirou-o. O facto de o país es-

tar politicamente em suspenso fez com que houvesse um 

espaço de criação artística. João não tem pensamentos 

derrotistas, apesar de achar que «o mundo pode ser bem 

melhor». Considera até o cinema tão importante quanto a 

saúde ou a justiça «porque há filmes que podem mudar a 

nossa vida». Tal como o crítico Serge Daney dizia: «o cinema 

é como um jogo de ténis, de resposta, espectador e filme». 

Já se pode desvendar a história do Our Madness?

É um filme sobre Moçambique. Verdadeiramente africa-

no. Tem a ver com uma mãe que está no hospital psiquiá-

trico do Infulene e há  um seu filho que a tira de lá, para a 

levar para o pai que está numa zona de conflito.  

A cinematografia africana está no bom caminho?

Há uma tradição de cinema africano que começou em 

1966, com um grande  nome - Ousman Sembène-, chama-

do o leão do cinema africano, que se estreou com o filme 

La Négre De. Há três tipos de cinema: o de Hollywood, que 

é puro cinema de entretenimento; o Cinema de Autor, de 

cariz mais profundo e mais interessante, e depois o terceiro 

cinema, Cinema Africano, que é entretenimento, mas ao 

mesmo tempo fala de coisas sérias. 

Qual é o problema do terceiro cinema?

Não há dinheiro.  Em todos os sectores é a economia que 

comanda. E sem dinheiro não se pode trabalhar.  

He was a fully formed man when the world of filmmak-

ing entered his life. His father dreamed of him becoming a 

man of Law. João Viana obliged him, completing his degree 

in Law, but this wasn’t to be his career. In 2004 he took his 

first steps as a filmmaker, with his first short, Piscina. This 

was followed by Alfama, and then by Tabatô, before his first 

feature film A Batalha de Tabatô. Now the time has come 

for a coproduction, with Our Madness, a feature film close-

ly connected to the life of this young film director. Mozam-

bique inspired it. The fact that the country was in political 

limbo meant that a space of artistic creation was formed. 

João has no defeatist thoughts, despite thinking that «the 

world could be a lot better». He even believes that film is 

as important as health or justice «because there are films 

that can change our life». As critic Serge Daney once said: 

«cinema is like a game of tennis, of action and reaction, 

spectator and film». 

Can you tell us something about Our Madness?

It’s a film about Mozambique. Truly African. It has to do 

with a mother, who is in Infulene psychiatric hospital and 

her son takes her out of there, to take her to his father, who 

is in an area of conflict.  

Is African filmmaking on the right path?

There is a tradition of African film that began in 1966, 

with a great name – Ousman Sembène –, referred to as the 

lion of African film, who débuted with the film La Négre De. 

There are three types of films: Hollywood films, which are 

pure entertainment; Arthouse films, of a deeper and more 

interesting nature; and then the third film type, African 

films, which are entertaining, but at the same time focus 

on serious issues. 

What is the problem with the third type of films?

There’s no money. In every industry, the economy is 

what counts. And without money, you cannot work.  
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«No cinema devemos falar daquilo 
que sabemos» \\ «In films we 

should talk about what we know» 

Então para a concretização do Our Madness…

Temos de ser rápidos, flexíveis e multifuncionais.  

Trata-se de uma co-produção que abrange vários paí-

ses… Moçambique, Guiné Bissau, França e Portugal. Que 

ligação têm?

Começa tudo na Europa porque ela está a ajudar o ci-

nema africano. A União Europeia acha que a experiência 

que teve de união dos países é muito louvável, e no fundo 

é reproduzir essa ideia relativamente a África. A vantagem 

deste projecto é tratar-se de um angolano, que veio da  

Guiné Bissau e que agora está a filmar em Moçambique. 

A UE valoriza isso e a verdade é que juntos somos mais. E 

França porque é o país do cinema.  

Escolheu Moçambique para realizar o filme pelo facto de 

ter origens africanas? 

África está no sangue, mas não só. No cinema devemos 

falar daquilo que sabemos. E o cinema vive de drama, de 

problemas dramáticos. O que acontece na Europa e nos 

Estados Unidos é que não há, ou inventam-se, problemas. 

Trata-se de sociedades alienadas onde os problemas bási-

cos estão todos resolvidos. Nós aqui temos problemas para 

dar e vender. São problemas fortes e o resto do mundo pre-

cisa reflectir sobre eles. A função de cinema é ajudar-nos 

a pensar. 

Neste projecto fala da actualidade política e social. De 

que forma se pega nesses problemas e os retrata em filme?

Não de uma forma jornalística, mas de uma forma ar-

tística. Quer dizer, nós no fundo trabalhamos, eu e a Maria, 

do mesmo lado. Agora, nós artistas pegamos de uma outra 

forma. Enquanto vocês estão à frente a tentar oscular a 

So, for Our Madness to take shape…

We need to be quick, flexible and multifunctional.  

This is a coproduction, covering several countries:  

Mozambique, Guinea Bissau, France and Portugal. What 

connects them?

It all begins in Europe because it is helping African film-

making. The European Union believes that the experience 

it had of uniting countries is very commendable, and ba-

sically it is reproducing this idea with respect to Africa. The 

advantage of this project is that it is about an Angolan, 

who came from Guinea Bissau and who is now filming in 

Mozambique. The EU values this and the truth is togeth-

er we are more. And France, because it is the country  

of filmmaking.  

Did you choose Mozambique to make the film because 

you have an African background? 

Africa is in my blood, but it’s not alone. In films we should 

talk about what we know. And film lives from drama, from 

dramatic issues. What happens in Europe and in the USA is 

that there are no problems, or they invent them. They are 

alienated societies, in which all basic problems are solved. 

Here, we have problems to spare. They are major problems 

and the rest of the world needs to reflect on them. The 

function of films is to help us think. 

In this film you talk about the current political and social 

situation. How do you deal with these problems and por-

tray them in the film?

Not in a journalistic manner, rather an artistic one. This 

means, basically we, you and I, are working on the same 

side. Now, we artists, we work in another way. While you 

verdade, porque só a verdade é que interessa, nós também, 

mas a nossa arte é a da grande ilusão. Há alturas em que o 

facto de estarmos a tentar contar a mesma verdade des-

via-nos dessa verdade, e na ficção, às vezes, conseguimos 

ser mais verdadeiros que a própria verdade jornalística.  

E agora, numa vertente mais pessoal, de onde vem o 

gosto pela realização?

Tem a ver com o medo. Era uma criança muito medrosa 

e mentiroso. E no cinema onde toda a gente tinha medo, eu 

não tinha. Foi aí que pensei: é isto o que quero fazer.

  

De onde vinha o me?

Por um lado, a imaginação. Depois das histórias que a 

minha avó e mãe contavam. E África, com toda a sua efer-

vescência de vida, cria medo nas crianças.  

 

Mas, agora já crescido, ainda sente esses medos?

Sim. Nós somos o que éramos em crianças. A partir dos 

sete anos estamos formados. A Maria Cruz que tenho à 

minha frente, é a mesma que quando tinha sete anos. Claro 

que tem o pensamento mais estruturado, mas é a mesma 

pessoa em termos de sensi-

bilidades profundas, em ter-

mos de afecto. 

E era mentiroso?

Sim. Porque era uma 

criança e a mentira era muito 

mais interessante que a ver-

dade. A verdade é mais difícil. Até com nós próprios, iludi-

mo-nos muito.  

Já trabalhou com alguns cineastas reconhecidos, como 

Manoel de Oliveira…

São mestres absolutos, o Werner Schroeter, o Paulo 

Rocha e o Manoel de Oliveira. Trabalhei muito de perto e 

isso cria uma amizade. É muito difícil ser assistente sem 

ser amigo. Foi muito bom, mas eu, realmente, não aprendi 

muito com eles. Como era autodidacta, e os autodidactas 

são inseguros, então tentava perceber de onde lhes vinha 

aquela força. E mesmo com o Manuel não aprendi nada. 

Aprendi, sim, que eles tinham a sua loucura própria, e eram 

fieis a ela. Eu também podia ser fiel à minha. Tenho uma 

admiração enorme pelo Manuel, ele era uma pessoa do 

século XIX, e quando ele fazia aqueles filmes muito lentos, 

era assim naquele tempo, a vida passava devagarinho. O 

chá era uma coisa que podia demorar duas horas. Ele sabia 

do que estava a falar, porque era assim na casa dele. Havia 

tempo. Agora há falta dele. 

are up front, trying to touch on the truth, because only the 

truth is of interest, we are too, but our art is that of the great 

illusion. There are times in which the fact that we are try-

ing to tell the same truth, we deviate from this truth, and in 

fiction, sometimes, we manage to be more authentic than 

journalistic truth itself.  

And now, on a more personal level, where does your in-

terest in filmmaking come from?

It has to do with fear. I was a very fearful and deceitful 

child. And in film, when everyone was scared, I wasn’t. It 

was then that I thought: this is what I want to do.

  

Where did that fear come from?

On the one hand, imagination. Then from the stories my 

grandmother and mother told me. And Africa, with its live-

ly effervescence, creates fear in children.  

 

But, now that you’ve grown up, do you still have  

these fears?

Yes. We are what we were as children. From the age of 

seven we are fully formed. The Maria Cruz before me now 

is the same as when she was 

seven years old. Of course, 

her thoughts are much 

more structured, but she is 

the same person in terms  

of deep sensitivities, in terms 

of affection. 

And you were deceitful?

Yes. Because I was a child and lying is much more in-

teresting than telling the truth. The truth is more difficult. 

Even with ourselves; we delude ourselves a lot.  

You have already worked for some renowned filmmak-

ers, such as Manoel de Oliveira…

They are absolute masters, Werner Schroeter, Paulo 

Rocha and Manoel de Oliveira. I worked very closely with 

them and this built a friendship. It’s very hard to be an as-

sistant without being a friend. It was really good, but really, 

I didn’t learn a great deal with them. As I was self-taught, 

and the self-taught are insecure, so I tried to understand 

where that power came from. And even with Manoel, I 

learned nothing. I did learn that they each have their own 

madness, and they were faithful to it. I could also be faithful 

to mine. I have a huge admiration for Manoel, he was per-

son from the 19th century, and when he made those really 

slow films, it was like that in that time, life went slowly by. 

Tea was something that could take two hours. He knew 

what he was talking about, because that was what it was 

like in his house. There was time. Now he is missed. 



MARIA 
BEATITUDE

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

ART  CULTURE

Pinceladas honestas \\ Honest brushstrokes

Sempre pintou e desenhou. Era muito «manual». Há uns 

anos entrou em casa de uma amiga e um quadro chamou-

-lhe a atenção. Foi esse quadro que a levou às aulas artísti-

cas. Foi parar às Belas Artes, onde se encontra há dois anos. 

Mas quer sempre mais! E mais significa: mais formação, 

para além da académica, ter em que trabalhar, trabalhar… 

pintar! E pintar a vai realizando.  Procura pincelar sempre 

com luz natural, pois a artificial não a alicia. As restantes 

horas do dia aproveita-as para planear e ver outras obras 

de artistas. E o que aprende mais com eles é a tal forma de 

pensar: «Como é que cheguei ali?» Já a professora de pin-

tura lhe dizia: «É só luz e sombra, luz e sombra».

She has always painted and drawn. She was very «ma-

nual». A few years ago she went into the house of a friend 

and a painting caught her attention. It was this painting 

that led to her taking art classes. She got into Fine Arts, 

where she has been for two years. But she always wants 

more! And more means more studies, in addition to acade-

mic ones, in which working, working... painting and pain-

ting is leading her towards self-fulfilment. She always tries 

to paint in natural light, as the artificial does not appeal to 

her. She uses the remaining hours of the day to plan and 

see other works of artists. And what she is learning most 

from them is that way of thinking: «How did I get here?». 

Her painting teacher would tell her – it is just light and 

shadow, light and shadow.
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«Qualquer artista gostava de estar 
onde as suas obras pudessem ser 

vistas por muitas pessoas»\\ «Any 
artist would like to be where their 

works could be seen by  
many people»

Trocou as linhas desenhadas no ecrã do computador, 

Design Gráfico, pelas linhas soltas nas telas, com a pintura 

a óleo. E que belas elas se tornaram! Beatitude, natural de 

Oliveira de Azeméis, vive num estado de felicidade supre-

ma, actualmente na Vila de Cortegaça, em Ovar. Formou-

-se, inicialmente, em estilismo, em Guimarães, mas logo 

nas entrelinhas da costura percebeu que no mundo da 

moda não se iria realizar. Então seguiu artes gráficas. Mas 

o excesso de vida informática, a que todos têm acesso ac-

tualmente, é que a fez sentir 

«o clique» para a pintura. 

«Acordamos, temos jor-

nais, a vida social e a vida 

profissional no computador, 

e à noite repete-se», con-

fessa Maria, já cansadíssi-

ma de monitores. Procurou 

algo mais táctil, o regresso 

ao passado, às telas preen-

chidas, intercalando sempre 

o design com a pintura. «Não dá para fazer só uma coisa. 

São duas formas de arte. Ambas são muito criativas», re-

conhece Beatitude.

Sente desespero, como qualquer artista, quando está 

muito entusiasmada com uma serie, como a Dos Dias e 

Das Marés. Era Inverno e passava horas em frente ao mar, 

saía de lá e ia para o atelier pintar. Depois veio a Primave-

ra, com aqueles nevoeiros do amanhecer, e aí pensou pin-

tar Os Amanheceres. E pintou! «Seleccionei várias serras, 

She swapped lines drawn on the computer screen, 

graphic design, for loose lines on canvas, with oil paint-

ing. And how beautiful these turned out! Beatitude, born 

in Oliveira de Azeméis, lives in a state of supreme happi-

ness, currently in the village of Cortegaça, in Ovar. Initial-

ly she studied fashion design, in Guimarães, but she soon 

realised that the fashion world was not for her. So she 

moved on to graphic arts. But the excess of computer life, 

to which everyone has access nowadays, is what made her 

feel «the switch» to paint-

ing. «We wake up, we have 

our newspapers, social life 

and professional life on the 

computer and at night it is 

the same», confesses Maria 

already fed up of monitors. I 

was looking for something 

more tactile, going back to 

the past, to filled canvasses. 

Always interspersing design 

with painting. «You can’t just do one thing. They are two 

forms of art. Both are very creative», Beatitude admits.

She feels despair, like any artist, when she is very en-

thusiastic about a series, such as Dos Dias e Das Marés 

(Of Days and Tides), it was winter and she spent hours in 

front of the sea, then she left and went off to the studio 

to paint. Then came spring, with these misty mornings, 

which made her think about painting Os Amanheceres 

daqui da região, e passei lá algumas manhãs». Mais que a 

inspiração, esta que muito surge pelo clique, Maria passa 

a vida sempre a pensar em alguma coisa, mesmo sem ter 

noção. São muitas as séries que já deram cor às telas de 

Beatitude. A Fragilidade dos Dias, que é a série das mãos, 

em que o gesticular fala por si. Depois, inspirada num acor-

dar matinal com as notícias do telejornal, fê-la sentir que 

as pessoas todas estão «adormecidas da realidade», e 

quis pintar a série Acordar - Acordem da Apatia! -, e assim 

acordou Maria Beatitude para mais uma colecção de arte. 

(Daybreaks). And she painted! «I chose several moun-

tain ranges, here in the region, and spent some mornings 

there». More than inspiration, which often appears in a 

‘click’, Maria spends her life always thinking of something, 

without even being aware of it. There are many series that 

have already brought colour to Beatitude’s canvasses. Fra-

gilidade dos Dias (The Fragility of Days) is a series of hands 

in which gestures speak for themselves, and then, inspired 

by waking up to the television news one morning and the 

feeling that people are all «blind to reality», made her want 
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Maria vai dando pinceladas. E que bem ela pinta! «Mas 

um quadro é sempre algo inacabado», confessa a artista, 

acrescentando que tem obras que já as acabou várias ve-

zes. «Digo: estão terminadas, mas no dia seguinte penso 

que precisam de mais um bocadinho de luz ali, um pouco 

de sombra acolá… mais uma pincelada». Maria Beatitude 

fica fascinada com a força das ondas e do mar de Inverno. 

Gosta de sentir a humidade que há no mar e na atmos-

fera. Gosta de pisar a areia 

da praia deserta, sentir que 

ali apenas os poucos pes-

cadores locais estão pre-

sentes. Fora isso, Maria ob-

serva o mar e com ele vêm 

muitas inspirações. 

Apesar dos seus 39 anos, 

Maria Beatitude só mostrou 

o seu verdadeiro interesse pela pintura de há dois anos 

para cá. Recentemente esteve presente em exposições 

colectivas: duas obras da colecção Alienadas, Alucina-

ção e Alienação, em Sabadell, Barcelona, na Galeria D’art 

Tàndem. Outra exposição teve lugar na Casa das Artes, 

em Famalicão, com o tema O Que Pensam Elas. E, no Mu-

seu Carmen de Miranda, em Marco de Canaveses, expôs 

a obra - Chica Boom -, que foi pensada especialmente na 

Carmen Miranda. 

to paint the ‘Wake up from apathy’ series, and so Maria  

Beatitude woke up to another art collection.

Maria makes her brushstrokes. And how well she paints! 

«But a picture is always something unfinished», the art-

ist confesses, adding that she has works, which she has 

already ‘finished’ several times. «I say: they are finished, 

but the next day I think: a little more light here, a little bit 

of shade there... one more brushstroke». Maria Beatitude 

adores feeling the force of the 

waves and the winter sea. 

She likes to feel the humidity 

that is in the sea and in the at-

mosphere. She likes walking 

on the sand of the deserted 

beach, feeling only the pres-

ence of a few local fishermen. 

Other than that, Maria watch-

es the sea and with it come waves of inspiration.

Despite her 39 years, Maria Beatitude only showed her 

true interest for painting two years ago. Her work was re-

cently featured in group exhibitions: two works from the 

‘Alienadas’ collection, Alucinação e Alienação (Hallucina-

tion and Alienation), at the Galeria D’art Tàndem in Sabadell, 

Barcelona  . Another exhibition was at the Casa das Artes, in 

Famalicão, to the theme O Que Pensam Elas (What They 

Think). And in the Carmen de Miranda Museum, in Marco de 

Canaveses, her work Chica Boom was on display, which was 

created especially with Carmen Miranda in mind.

«Gosto quando olham para um 
quadro meu e os olhos brilham».  
\\ «I like it when they look at a 
painting of mine and their eyes  

are shining»



INSPIRING PLACES

MAROMA 
RESORT & SPA

Uma sinfonia natural na Riviera Maya
A natural symphony in the Riviera Maya  
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A imagem é de sonho. Um postal de areias brancas ba-

nhadas por águas cristalinas que se envolvem com a bri-

sa quente das Caraíbas. O cenário, que conta ainda com a 

selva verdejante, mostra-se como um verdadeiro paraíso 

de bem-estar, com uma magia que fascina quem se ren-

de aos encantos deste refúgio na Riviera Maya, no estado 

mexicano de Quintana Roo. Considerado um dos melho-

res resorts de luxo do mundo, o Belmond Maroma Resort & 

Spa inspira os visitantes a descobrir as maravilhas do Mar 

das Caraíbas, da floresta preservada e duma região tropical 

que convida a passeios matinais, mergulhos nocturnos e 

aventuras pelo património maia. 

A vista é arrebatadora, seja qual for a tipologia de aloja-

mento escolhida pelo hóspede. Os Deluxe Rooms, com in-

críveis terraços abertos que deixam a luz e o calor penetrar, 

It is a dream image. A picture postcard of white sands, 

lapped by crystal clear waters, brushed by the warm Ca-

ribbean breeze. This setting, which also includes the lush 

jungle, produces a veritable wellness paradise, with a mag-

ic that fascinates anyone falling for the charms of this ref-

uge in the Riviera Maya, in the Mexican state of Quintana 

Roo. Considered to be one of the best luxury resorts in the 

world, the Belmond Maroma Resort & Spa inspires visitors 

to discover the wonders of the Caribbean Sea, of the pre-

served forest and of a tropical region begging you to set out 

on morning strolls, night swims and adventures through 

Mayan heritage.

The view is breathtaking, whatever type of accommo-

dation guests choose. The Deluxe Rooms, featuring stun-

ning open terraces, which let the light and heat in, are one 

são um dos exemplos das instalações elegantes e sump-

tuosas, ricamente ornamentadas com arte indígena e mo-

biliário artesanal, que evocam o estilo de vida mexicano 

para dentro das portas do Belmond Maroma Resort & Spa. 

Mas há mais: românticos e com uma magnífica paisagem 

para a selva tropical, os Deluxe Garden View Rooms es-

tão equipados com terraços privados; e, ainda, ao som das 

ondas, que chamam a lua para dançar todas as noites, os 

Deluxe Ocean View Rooms transportam os hóspedes para 

um universo de magia, bem perto do mar.

Mas, para além de quartos e suítes que proporcionam 

um descanso envolto pelos sons da natureza, o resort ga-

rante dias preenchidos com actividades pensadas para 

agradar miúdos e graúdos. Às caminhadas pela floresta, 

example of the elegant and sumptuous facilities, richly 

decorated with indigenous art and handcrafted furniture, 

which reflect the Mexican lifestyle within the Belmond 

Resort & Spa. But there are more: the romantic Deluxe Gar-

den View Rooms are equipped with private terraces and 

enjoy a magnificent landscape towards the tropical jungle; 

and, also, to the sound of the waves, which ask the moon 

for a dance every night, the Deluxe Ocean View Rooms 

take guests to a magical universe, right next to the sea.

But, in addition to the rooms and suites that provide a 

restful stay surrounded by the sounds of nature, the re-

sort ensures days filled with activities designed to de-

light young and old. Forest walks, bicycle rides through 

areas where guests can come face to face with various 
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aos passeios de bicicleta por zonas onde os hóspedes po-

dem ser abordados por variados animais, como macacos, 

e aos mergulhos nas piscinas rodeadas de palmeiras tro-

picais, juntam-se vários programas que garantem uma 

experiência dinâmica e inesquecível. Velejar pelo canal de 

Yucatan, seja de iate, caiaque ou prancha de paddle; nadar 

ao lado de gentis tubarões-ba-

leia na Contoy Island, já que 

estas águas são ricas em vida 

selvagem, sendo possível até 

avistar golfinhos, raias e di-

versas espécies de aves; mer-

gulhar na segunda maior bar-

reira de coral do mundo, que se 

situa apenas a dez minutos da 

praia do Belmond Maroma Re-

sort & Spa; admirar os animais 

e as plantas da reserva Sian 

Ka’na; ou descobrir os segredos da civilização maia.

Quanto à gastronomia, o Belmond Maroma Resort & 

Spa preenche os paladares dos seus hóspedes com expe-

riências sensoriais, tipicamente mexicanas. O El Restau-

rante, reconhecido como um dos melhores na Playa del  

animals, such as monkeys, and dips in pools surrounded 

by tropical palms, are joined by various programmes that 

ensure a dynamic and unforgettable experience. Sailing 

along the Yucatan channel, whether on a yacht, kayak or 

paddle board; swimming among gentle whale sharks off  

Contoy Island, since these waters are rich in wildlife, you 

can get to see dolphins, rays 

and several birds species; div-

ing on the world’s second larg-

est coral reef, which is locat-

ed just ten minutes from the  

Belmond Maroma Resort & Spa 

beach; admiring the animals 

and plants of the Sian Ka’na 

reserve; or discovering the se-

crets of the Mayan civilisation. 

When it comes to gastrono-

my, the Belmond Maroma Re-

sort & Spa treates its guests’ palates to typically Mexican, 

sensory experiences. El Restaurante, recognised as one 

of the best in Playa del Carmen, offers an eclectic menu 

with regional specialties and is the resort’s gastronomic 

highlight. And when it comes to saying goodbye, no guest 

Carmen, apresenta um cardápio ecléctico com especiali-

dades regionais e é o destaque gastronómico deste resort. 

E, na despedida, não há hóspede que ouse abandonar este 

paraíso sem antes experimentar as tequilas, talvez no 

Freddy’s Tequila e Ceviche Bar, brindando ao som de uma 

sinfonia natural.

would dare to leave this paradise without having tried the 

tequilas, maybe at Freddy’s Tequila and Ceviche Bar, rais-

ing a toast to the sound of a natural symphony.

Os terraços privados e amplos 
garantem aos hóspedes uma vista 

deslumbrante sobre o mar ou a 
floresta. \\ Private and spacious 

terraces provide guests with 
breathtaking views of the sea  

or the forest. 
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REPÚBLICA DAS 
FILIPINAS

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © TOURISM PROMOTIONS BOARD PHILIPPINES

INSPIRING PLACES

Esquecer o tempo \\ Forgetting time



Olhando para o seu mapa, parece que um qualquer se-

guidor de Kandinsky perpetuou na tela uma pintura abs-

tracta, pincelando, aqui e ali, formas disformes e coloridas, 

rodeadas de azul intenso. Este ‘quadro’, que mais não é que 

o mapa da República das Filipinas, deve-se às mais de sete 

mil ilhas que compõem o ar-

quipélago. A sua localização 

muito próxima da Linha do 

Equador e a sua origem vul-

cânica faz com que seja pro-

penso a terramotos, tufões 

e vulcões em erupção, mas 

dota-o, simultaneamente, de 

recursos naturais abundan-

tes, de uma biodiversidade 

impressionante e de uma 

beleza ímpar.

Embora a maior cidade das 

Filipinas seja a Cidade Que-

zon, a sua capital é Manila, 

uma urbe repleta de cultura 

e história, cercada de ruínas antigas e museus nacionais. 

Teve um passado de guerras e invasões que acabaram por 

destruir parte do património, mas ainda restaram alguns 

edifícios com valor histórico, como, por exemplo, a igreja 

barroca de Santo Domingo, os restos do Forte Santiago, o 

Looking at its map, it seems as if a disciple of Kandinsky 

has immortalised on canvas an abstract painting, daubing, 

here and there, misshapen and colourful shapes, surround-

ed by deep blue. This ‘picture’, which is nothing other than 

the map of the Republic of the Philippines, results from more 

than seven thousand islands, 

making up the archipelago. 

Its location, very close to the 

equator, and its volcanic ori-

gins, mean that it is prone to 

earthquakes, typhoons and 

volcanic eruptions, while at 

the same time endowing it 

with abundant natural re-

sources, an impressive biodi-

versity and unique beauty.

Although the largest city 

in the Philippines is Quezon 

City, its capital is Manila, a 

metropolis rich in culture and 

history, surrounded by an-

cient ruins and national museums. It has suffered a past of 

wars and invasions, which ended up destroying part of its 

heritage, but there are still some buildings of historic inter-

est left, such as, for example, the baroque Church of Santo 

Domingo, the remains of Santiago Fort, Rizal Park and  
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Embora a maior cidade das Filipinas 
seja a Cidade Quezon, a sua capital é 
Manila, uma urbe repleta de cultura 
e história, cercada de ruínas antigas 

e museus nacionais.\\ Although 
the largest city in the Philippines 

is Quezon City, its capital is Manila, 
a metropolis rich in culture and 

history, surrounded by ancient ruins 
and national museums. 



Rizal Park e o Intramuros, onde se situa uma das grandes 

atracções da cidade: a Catedral de Manila.

Dada a sua extensão e diversidade, é impossível co-

nhecer as Filipinas numa só viagem. Tal como o portu-

guês Fernando de Magalhães que em 1521 descobriu o 

arquipélago em missão espanhola (razão do nome «Fili-

pinas» em honra de Filipe II de Espanha), talvez seja me-

lhor desbravar o mar e apreciar os terraços de arrozais 

de Banaue, mergulhar nos navios afundados de Coron, 

entrar na escuridão do rio subterrâneo de Sabang, nadar 

com tubarões-baleia em Donsol, ou com tartarugas ma-

rinhas em Apo Island, visitar Bohol ou até descansar em 

praias paradisíacas como as da ilha Boracay, e esquecer o 

tempo passar na bucólica El Nido e no vizinho arquipéla-

go Bacuit. É preciso é tempo, para esquecer que o tempo 

existe, na República das Filipinas.

Intramuros (the Walled City), home to one of the city’s major 

attractions: Manila Cathedral.

Given its vast area and diversity, it would be impossible 

to see all of the Philippine in a single trip. Just like Por-

tuguese explorer Ferdinand Magellan, who, in 1521, dis-

covered the archipelago on a Spanish mission (hence the 

name «Philippines», in honour of Philip II of Spain), may-

be it would be better to blaze a trail through the sea and 

appreciate the rice fields of Banaue, dive the sunken ships 

of Coron, enter the darkness of the underground river of 

Sabang, swim with whale sharks in Donsol, or with sea 

turtles in Apo Island, visit Bohol or even relax on idyllic 

beaches, such as those of Boracay Island, and forget the 

passing of time on the pastoral El Nido and on the neigh-

bouring Bacuit archipelago. You need time, to forget that 

time exists, in the Republic of the Philippines.
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Dada a sua extensão e diversidade, 
é impossível conhecer as Filipinas 

numa só viagem.  \\ Given its 
vast area and diversity, it would 

be impossible to see all of the 
Philippine in a single trip.



LES SOURCES 
DE CAUDALIE

Dedicado ao vinho, de corpo e alma
  Dedicated to wine, body and soul  

HEALTH    WELLNESS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  © LES SOURCES DE CAUDALIE



É fácil os olhares perderem-se pelos 78 hectares de vi-

nhas que compõem o Château Smith Haut Lafitte, um 

castelo do século XIV, perto de Bordéus. Mas, por entre os 

lagos, hortas, vislumbres de cisnes e esculturas de artistas 

contemporâneos que embelezam o vinhedo, há uma gran-

de casa em madeira que suscita o interesse daqueles que 

procuram revigorar as energias do corpo e da alma. Com a 

inscrição Caudalie Vinothérapie Spa à entrada, esta casa 

de madeira envolve quem lá entra numa atmosfera refina-

da, com salas de relaxamento em perfeita harmonia com 

as vinhas circundantes, não fosse este spa venerar a filo-

sofia da vinoterapia. Oferecendo aos visitantes tratamen-

tos únicos no mundo, misturando as vantagens da água 

It’s easy for the eye to get lost in the 78 hectares of vine-

yards making up the Château Smith Haut Lafitte, a 16th 

century castle estate, close to Bordeaux. But, among the 

lakes, gardens, glimpses of swans and sculptures by con-

temporary artists, which embellished the estate, there is 

a large timber house piquing the interest of those looking 

to revitalise body and soul. Boasting the words ‘Caudalie 

Vinothérapie Spa’ at its entrance, this timber house sur-

rounds any visitor in a refined atmosphere, with relaxation 

rooms in perfect harmony with the vineyard around it, em-

bracing the spa’s wine therapy philosophy. Offering visi-

tors treatments available nowhere else in the world, blend-

ing the advantages of thermal waters extracted at a depth 

termal extraída a 540 metros de profundidade com os be-

nefícios da uva, o Les Sources de Caudalie, ou as fontes de 

Caudalie, assume-se como um destino para os amantes 

do vinho, mas também da beleza. É possível relaxar no ja-

cuzzi com vista para as vinhas, obter massagens com uvas 

frescas – a chamada massagem Pulp Friction, num troca-

dilho que remete para o filme de Tarantino –, optar por um 

banho com os resquícios das uvas após serem pisadas e 

espremidas (Barrel Bath) ou uma esfoliação com grainhas, 

açúcar amarelo e mel (Crushed Cabernet). Convém men-

cionar que todas as massagens do Les Sources de Caudalie 

apresentam sementes de uva ultrafinas e óleos essenciais, 

conhecidos pelas propriedades nutritivas e suavizantes, 

enquanto os tratamentos faciais foram desenvolvidos a 

partir de uma combinação de ingredientes provenientes 

da uva e da videira. 

No entanto, o Les Sources de Caudalie presenteia os seus 

hóspedes com muito mais do que mecanismos para purifi-

car o corpo. Convidando a passeios, a propriedade contém, 

para além da incrível paisagem de vinha, um hotel de cin-

co estrelas com 40 quartos e restaurantes, inclusive o La 

Grand’Vigne, já galardoado com duas estrelas Michelin. 

of 540 metres with the benefits of grapes, Les Sources de 

Caudalie, meaning the springs of Caudalie, is both a desti-

nation for wine lovers and for fans of spa treatments. You 

can relax in the jacuzzi, with views over the vineyard, enjoy 

massages featuring fresh grapes – referred to as Pulp Fric-

tion, in a play on words of the Tarantino film title –, plump for 

a bath in what is left behind after grapes have been trodden 

and pressed (Barrel Bath), or a body scrub with grape seeds, 

light brown sugar and honey (Crushed Cabernet). It should 

be pointed out that every massage offered by Les Sources 

de Caudalie features ultrafine grape seeds and essential 

oils, known for their nourishing and softening proprieties, 

while the facials have been developed from a combination 

of ingredients of grape and vine origin. 

Nevertheless, Les Sources de Caudalie offers its guests 

much more that the mechanisms of purifying the body. 

Ideal for walks, the estate includes, in addition to the in-

credible vineyard landscape, a five-star hotel with 40 

rooms and restaurants, including the La Grand’Vigne, 

which boasts two Michelin stars. 

Tratamentos com extractos de 
videira, massagens com grainhas 

ou uvas frescas fazem parte da 
oferta do Le Sources de Caudalie.  
\\ Les Sources de Caudalie offers 

treatments with vine extracts, and 
massages with grape seeds or  

fresh grapes. 
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BUDDHA EDEN
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © BACALHÔA BUDDHA EDEN

O Espírito da paz \\ The Spirit of peace

Seja bem-vindo quem vier por bem! Aqui não há credos, 

nem raças, etnias, idade ou condição social. Aqui faz-se 

o caminho contrário àquele que levou o governo Talibã a 

destruir intencionalmente monumentos únicos do Patri-

mónio da Humanidade. Foi esse acto atroz, a devastação 

dos Budas Gigantes de Bamyan, no Afeganistão, o impul-

sionador da construção do Bacalhôa Buddha Eden, em ho-

menagem à perda daquela herança milenar.

Quando Joe Berardo comprou, no Bombarral, a Quinta de 

Loridos e houve necessidade de se construir um lago que 

funcionaria como sistema de rega, era já um jardim que se 

desenhava aos olhos do Comendador, homem apaixonado 

pela natureza e pela arte. O projecto teve início em 2001 e, 

durante um ano e meio, 6000 toneladas de granito e már-

more aportaram na Quinta, transformando-se em Budas  

e outras figuras orientais, como peixes koi e dragões.  

Welcome to all those with good intentions! Here there are 

no religions or races, ethnicities, age or social status. Here 

they take the opposite path to that which led the Taliban 

government to intentionally destroy unique World Herit-

age monuments. It was this atrocious act of destroying the 

Giant Buddhas of Bamyan, in Afghanistan, that lead to the 

construction of the Bacalhôa Buddha Eden, in homage to 

the loss of that age-old heritage.

When Joe Berardo bought the Quinta de Loridos in Bom-

barral, and he needed to build a lake, which would operate 

as part of an irrigation system, it was already a garden form-

ing in the eyes of the Commander, a man passionate nature 

and art. The project began in 2001 and, over a year and a half, 

6000 tons of granite and marble were turned into Buddhas 

and other oriental figures, such as koi carp and dragons. 700 

terracotta soldiers, like the 2200-year-old ones in China, 

were also dotted across the 35-hectare estate.

HEALTH    WELLNESS
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Também 700 soldados de terracota, iguais aos da China de 

há 2200 anos, foram espalhados pelos 35 hectares.

A secção dedicada à Escultura Moderna e Contemporâ-

nea é constituída por peças frequentemente substituídas da 

Colecção Berardo, como por exemplo de Joana Vasconcelos, 

Alexander Calder, Fernando Botero, Tony Cragg e muitos 

outros, e encontram-se rodeadas de plantas diversas. Já o 

sector das Esculturas Africanas, com mais de 200 escul-

turas sob a sombra de mil palmeiras, é dedicado ao povo 

Shona do Zimbabué, que há mais de mil anos esculpe pe-

dra à mão, «libertando o espírito da pedra».

Aparentemente repetido vezes sem conta, de sorriso doce 

e insondável, e prendendo no olhar a natureza, o Buda dá as 

boas-vindas, elevando-se a 21 metros de altura, com 732 

toneladas, distribuídas por 278 peças. Mais abaixo na esca-

daria, o príncipe espera a morte, deitado ao longo de 15 me-

tros, segurando a cabeça como quem segura a vida, sereno, 

pétreo, mas quase sensível, impenetrável, mas quase terno.

No lago ziguezagueiam as carpas, as aves solfejam melo-

dias… e subitamente, um, outro e mais outro budas apare-

cem em silêncio, em posição de lótus ou não, por detrás de 

um sobreiro, de um arbusto ou de uma curva do caminho. 

Este é um lugar de reconciliação, de meditação, de passeio. 

Um lugar onde se aprende a arte de escutar: o nosso próprio 

coração, o pulsar da natureza ou o espírito da paz. 

The part dedicated to Modern and Contemporary Sculp-

ture contains frequently replaced pieces from the Berardo 

Collection, made by the likes of Joana Vasconcelos, Alex-

ander Calder, Fernando Botero, Tony Cragg and many oth-

ers, which are surrounded by plants. The African Sculp-

ture section, with more than 200 sculptures in the shade 

of a thousand palms, is dedicated to the Shona people of  

Zimbabwe, who over a thousand years ago sculpted stones 

by hand, «freeing the stone’s spirit».

Seemingly repeated over and over again, a sweet and 

unfathomable smile on his face, his gaze fixed on nature, 

Buddha welcomes us, rising 21 metres into the sky, and 

weighing 732 tonnes, distributed over 278 pieces. Further 

down on the stairway, the prince awaits death, lying down, 

along his full 15 metres, holding his head as if holding onto 

life, serene, of stone, but almost sensitive, impenetrable, 

almost tender.

Carps zigzag in the lake, birds sing their melodies... and 

suddenly, one, another and yet another Buddha appear 

in silence, in the lotus position or not, behind a cork tree, 

a bush or a bend in the pathway. This is a place of recon-

ciliation, meditation, of walking. A place to learn the art of 

listening: to our own heart, the pulse of nature or the spirit 

of peace.



CASA DO VALE
Uma fusão de cores e sabores

A fusion of colours and flavours

SUPREME FLAVOURS

TEXTO TEXT MARIA CRUZ  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  © CASA DO VALE

A primeira refeição do dia, o pequeno-almoço, é um dos 

momentos mais essenciais na vida do ser humano. Nesse 

momento recarregam-se as baterias para, logo de seguida, 

enfrentar o trânsito matinal, ou o dia moroso de trabalho 

que se tem pela frente, ou simplesmente faz com que nos 

sintamos mais saudáveis e em forma. Tanto melhor se a 

um belo pequeno-almoço adicionarmos uma fusão de 

cores e sabores, como as compotas da Casa do Vale, cujo 

doce e inesquecível sabor nos faz ansiar pelo lanche ou 

pelo próximo pequeno-almoço. Para além de terem tor-

nado a Rua de Tânger, no Porto, mais doce e colorida, com 

a presença da sua loja, são também deliciosas, produzidas 

com produtos locais e o seu prestígio fez com que fossem 

consideradas o Sabor do Ano 2016.  

A Casa do Vale tem origem na Quinta dos Canais, lugar 

de Balde, em Baião, cuja vista sobre o Douro é fabulosa e 

o cheiro a rosmaninho paira no ar. Os proprietários, Otília e 

The first meal of the day, breakfast, is one of the most 

essential moments in the life of us humans.  In this mo-

ment we recharge our batteries so that right after we can 

face the morning traffic, or the protracted day of work we 

have ahead of us. Or, it simply ensures that we feel health-

ier and in better shape. It’s even better if we add a fusion 

of colours and flavours to a fine breakfast, such as Casa do 

Vale jams, the sweet and unforgettable flavour of which 

have us yearning for elevenses or our next breakfast. In 

addition to having turned the Rua de Tânger, in Oporto, into 

sweeter and more colourful place, with the presence of its 

store, Casa do Vale products are delicious, made from local 

produce and prestigious enough to be considered Flavour 

of the Year 2016.  

Casa do Vale has its origins in the Quinta dos Canais, 

in Baião, with its fabulous view over the River Douro and 

the scent of rosemary lingering in the air. Its owners, Otília 
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Jorge Cardoso, cedo perceberam que daquela terra fértil só 

poderiam sair autênticos sabores, prova disso é a inovado-

ra produção de cogumelos Shiitake que ali desenvolvem e 

as deliciosas compotas. Com a vontade de levar ao mundo 

a riqueza da terra, os proprietários quiseram fugir da típica 

produção de vinho e apostaram na produção de cogume-

los. Foi numa das suas viagens, neste caso ao Oriente, que 

encontraram a inspiração para este projecto. Com o know-

-how trazido do Japão, Otília e Jorge, proprietários da quinta 

há mais de 30 anos, tornaram-se especialistas na produ-

ção de cogumelos Shiitake, como também nas compotas 

gourmet, com surpreendentes fusões de sabores – laranja 

com vinho verde, laranja com espumante ou laranja com 

vinho do Porto. Muitos outros sabores se aguardam para 

enriquecer os pequenos-almoços ou até os fabulosos  

lanches da tarde. A qualquer hora é hora de adocicar  

os paladares. 

and Jorge Cardoso, soon realised that only authentic fla-

vours could come out of that fertile earth, proved by the 

innovative production of Shiitake mushrooms developed 

there, joined by delicious jams. With the desire to share the 

richness of this land with the rest of the world, the own-

ers wanted to get away from the typical production of wine 

and invested in the production of mushrooms instead. It 

was on one of their trips, on this occasion to the Far East, 

that they found their inspiration for this project. Bring-

ing back their expertise from Japan, Otília and Jorge, who 

have owned the farm for more than 30 years, have become 

specialists in the production of Shiitake mushrooms, and 

equally so in gourmet jams, with surprising fusions of fla-

vours – orange with vinho verde, orange with sparkling 

wine, or orange with Port Wine. Many other flavours await 

you to enrich your breakfast or even a tempting afternoon 

tea. No matter what the time, it’s the right time to sweeten 

your palate. 
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SUPREME FLAVOURS

LOCO 
RESTAURANTE

Uma pitada de loucura na cozinha
 A dash of madness in the kitchen

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PAULO BARATA 

A cada instante, os sabores conjugados de uma for-

ma única e aprazível, que conquistam olhos e bocas, vão 

enchendo o espaço. Um espaço que não se faz de pratos, 

mas sim de momentos… já que muitas das iguarias não 

são propriamente servidas em pratos. Delicadamente 

cozinhados e apresentados, os produtos nacionais bioló-

gicos preenchem esses menus que respeitam o ritmo da 

natureza e a criatividade, por muito louca que seja, do chef  

Alexandre Silva. Mas o Loco é muito mais que loucura. 

Aliás, o seu nome é inspirado no latim in loco, cujo signifi-

cado é no lugar e, neste caso, na cozinha, mas a confusão 

não desagradou o chef. Para ele, Loco é sinónimo de bra-

vura e ousadia, mostrando que na cozinha tudo é possível. 

«O menu foi pensado para tirarmos o cliente da sua zona 

de conforto», assegura Alexandre Silva. 

Com a tradição que emana dos bairros de Lisboa a mistu-

rar-se com os aromas que escapam do número 53B da Rua 

dos Navegantes, junto à Basílica da Estrela, o Loco, aberto 

desde Dezembro de 2015, convida a conhecer o sonho do 

chef Alexandre Silva. Com um interior dividido em duas 

zonas facilmente distintas pela cor – a sala de refeições  

Uniquely and deliciously concocted flavours, a pleasure 

to the eye and to the palate, fill the room with each moment 

that passes. A venue that isn’t made of dishes, but rather 

of moments… seeing as many of the delicacies aren’t ex-

actly served on plates. Delicately cooked and presented, 

national organic produce fills the menus, which respect the 

rhythm of nature and creativity, however mad this may be, 

of chef Alexandre Silva. But the Loco is much more than 

madness. Indeed, its name is actually inspired by the Lat-

in phrase in loco, meaning in the place and, in this case, 

in the kitchen, but the confusion between this and the 

Spanish word for mad isn’t a problem for the chef. For him, 

Loco means bravura and daring, showing that anything is 

possible in the kitchen. «The menu has been designed for 

us to take the guests out of their comfort zone», explains  

Alexandre Silva. 

With the traditions found in Lisbon’s neighbourhoods 

blending with the aromas escaping from number 53B, on 

the Rua dos Navegantes, next to the Basílica da Estrela, 

Loco, open since December 2015, invites you to come and 

experience the dream of chef Alexandre Silva. Inside, the 
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Com uma equipa que segue à 
risca um manifesto proposto pelo 
restaurante, o Loco pode ver a sua 
estrela Michelin chegar em breve. 
\\ With a team that follows to the 

letter a manifesto proposed by 
the restaurant, Loco could see a 

Michelin star flying its way soon. 

pincelada a branco e a cozinha, que ocupa a maior área 

do restaurante, a preto –, a entrada surpreende graças à 

oliveira centenária suspensa. «A oliveira tem um signifi-

cado muito especial. É inspirada nas árvores suspensas à 

saída das muralhas de Jerusalém. Simboliza a vida e o fac-

to do Homem, se quiser, conseguir transportar vida para 

qualquer lado. A oliveira, tal como o Loco, depende de nós 

para viver. É a ligação entre a vida e o saber ser, saber es-

tar e saber fazer», explica 

Alexandre Silva. É ainda vi-

sível, logo após os primeiros 

passos pelo restaurante, a 

garrafeira, em losangos de 

ferro e, na outra extremida-

de do espaço, a parede feita 

de azulejos em cerâmica que 

recria o efeito da icónica Casa 

dos Bicos. 

Com uma cozinha que se 

funde com a sala, que conta 

com 20 lugares divididos por 

apenas sete mesas – mas que, mesmo assim, garantem o 

serviço de cerca de 420 pratos à hora de jantar –, o Loco 

garante uma experiência gastronómica onde os sabores 

tipicamente portugueses são privilegiados. «Se queremos 

ser cada vez mais globais, temos de ser locais. A susten-

tabilidade deve ser uma das principais preocupações dos 

cozinheiros. Por isso, há ingredientes que não têm lugar 

no Loco: vieiras, trufas, caviar ou foie gras, porque o fine  

restaurant is split into two areas, easily distinguishable by 

their colour – the dining room is painted white, while the 

kitchen, which takes up the largest part of the restaurant, 

is painted black. There’s a surprise in the entrance, in the 

form of an age-old olive tree, planted in a pot hanging from 

the ceiling. «The olive tree has a very special meaning. It 

is inspired by the hanging trees at the exit of the walls of 

Jerusalem. It symbolises life and the fact that man, if you 

like, manages to bring life 

wherever he goes. The olive 

tree, just like Loco, depends 

on us to live. It is the connec-

tion between life and know-

ing how to be, how to live and 

how to do things», explains 

Alexandre Silva. After your 

first steps into the restaurant 

you can also see the wine 

cellar, in iron diamonds and, 

at the other end of the space, 

the wall lined with ceramic 

tiles, recreating the effect of the iconic Casa dos Bicos. 

With a kitchen that merges with the dining room, which 

contains 20 places, over just seven tables – but which, 

even so, ensures the service of about 420 dishes an hour, 

–, the Loco promises a gastro experience favouring typ-

ically Portuguese flavours. «If we want to be increasingly 

global, we have to be local. Sustainability should be one 

of the main concerns of cooks. As such, there are some 
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dining não é isso e, depois, não são produtos portugueses», 

menciona o chef. «Na estação mais fria que se aproxima, 

por exemplo, o fumo, o curado, o fermentado e o matura-

do farão parte do menu», acrescenta. E, já que falamos em 

menus, convém explicar que no Loco existem dois menus 

à escolha, compostos pelos chamados ‘momentos’ gastro-

nómicos. O menu Descobrir, por exemplo, é uma introdu-

ção à cozinha de Alexandre Silva e presenteia os clientes 

com 14 momentos que incluem quatro snacks, seis pratos 

e duas sobremesas. O menu Loco, por sua vez, é o menu 

total, com um mínimo de 18 momentos imprevisíveis e 

surpreendentes. A acompanhar estão os vinhos portugue-

ses, os sumos naturais fermentados, os licores de ervas ou 

as cervejas artesanais produzidas pela equipa, que o chef 

tanto elogia.

ingredients that have no place in Loco: scallops, truffles, 

caviar or foie gras, because this isn’t what fine dining is 

about and, then, they aren’t Portuguese products», reveals 

the chef. «In the approaching colder season, for example, 

smoked, cured, fermented and matured produce will ap-

pear on the menu», he adds. And, on the subject of menus, 

it should be explained that at Loco, there are two menus 

to choose from, composed of so-called gastronomic ‘mo-

ments’. The Discover menu, for example, is an introduction 

to the cuisine of Alexandre Silva and presents guests with 

14 moments, which include four snacks, six dishes and two 

desserts. The Loco menu, for its part, is the complete menu, 

with a minimum of 18 unpredictable and surprising mo-

ments. These are joined by Portuguese wines, fermented 

natural juices, herb liqueurs, or craft beers produced by the 

team, which the chef is quick to praise. 

+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.pt

OPINIÃO \\ OPINION

TOMÁS BARBOSA
Nutricionista Clínica do Tempo
Clínica do Tempo Nutritionist

There are other cases, notably a lack of vitamins or minerals, 

such as iodine in pregnant and breast-feeding women, 

recommended by the Health Authority; vitamin D, about 

which recent studies put the elderly and children at risk, and 

other minerals such as, for example, among others, calcium, 

magnesium and iron. And these are just a few examples of 

the many that I could give.

There are thus many cases in which the advantages of 

adding supplements to your diet is increasingly important, 

as long as there are benefits or fill gaps and meet the legal 

requirements for their sale.

This diagnosis is even easier when, nowadays we have 

techniques such as the orthomolecular check-up, which 

allows us to detect a lack of vitamins and minerals even in 

subclinical stages, i.e. without symptoms.

A suplementação na alimentação é um tema controverso, 

pois há quem a defenda de forma acérrima e há quem a re-

jeite categoricamente. Como acontece na maioria dos as-

suntos, os extremos não são bons conselheiros, por isso, o 

recurso a suplementos alimentares, sempre que a necessi-

dade exista, não só faz sentido, como é a melhor estratégia.

Em primeiro lugar, dizer que a recomendação de uma ali-

mentação saudável e de um estilo de vida activo é sempre 

a nossa primeira intervenção mas, hoje em dia, pode não 

ser suficiente e pode existir a necessidade de complemen-

tar um plano alimentar.

Por exemplo, recorrendo à anamnese, histórico alimentar e 

caracterizando o estilo de vida, pode perceber-se se há ne-

cessidade de mais proteína, em caso de desportistas ou pra-

ticantes moderados, ou se há necessidade de antioxidantes, 

no caso de alguém estar em constante estado de stress.

Há outros casos, nomeadamente de carência de vitami-

nas ou minerais, como por exemplo, o iodo em grávidas e  

lactantes, recomendado pela Direcção-Geral de Saúde; a 

vitamina D, sobre a qual estudos recentes colocam idosos 

e crianças em risco, e outros minerais, como são exemplos, 

entre outros, o cálcio, o magnésio e o ferro. E estes são ape-

nas alguns exemplos de inúmeros que poderia explanar.

São, por isso, diversos os casos onde a vantagem de com-

plementar a alimentação com suplementos é cada vez 

mais importante, desde que tragam benefícios ou colma-

tam carências e cumpram os requisitos legais para serem 

comercializados.

Este diagnóstico é ainda mais fácil quando, hoje em dia, 

temos técnicas como o Check-up Ortomolecular, que nos 

permite identificar os casos de carência de vitaminas  

e minerais mesmo em estádios subclínicos, ou seja,  

sem sintomatologia.

Suplementos: Sim, sempre que houver necessidade

Taking supplements in your diet is a controversial topic, 

because there are some who fiercely defend the practice 

and others who categorically reject it. As in most cases, 

extremes are never good counsellors, and so taking food 

supplements when there is a need, not only makes sense, 

but is the best strategy.

Needless to say, recommending a healthy diet and an active 

lifestyle is always our first choice but, nowadays, it might 

not be enough and there may be a need to complement a 

dietary plan.

For example, looking at the medical history, dietary history 

and characterising the lifestyle, it may be noted if there 

is a need for more protein, in the case of athletes or those 

doing moderate amounts of exercise, or if there is a need for 

antioxidants, in the case of someone, who is in a constant 

state of stress.

Supplements: Yes, whenever there is a need



CASA DA CALÇADA

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 E 2 DIREITOS RESERVADOS, 3-9 MÁRIO CERDEIRA

Hotel de Charme \\ Charming Hotel 

SUPREME FLAVOURS

A elegância é tanta que o próprio tempo se torna escasso 

para nos deixar apreciar, por completo, a beleza da Casa 

da Calçada, um espaço repleto de charme e de luxo. Si-

tuado entre a cidade do Porto e o Vale do Douro, o hotel 

deixa-nos rendidos à história nele enraizada. E, agora, 

deixemos a azáfama da cidade para trás e sigamos via-

gem até Amarante. Começa em 2001, ano da sua abertura. 

O cenário é idílico: com um estilo Barroco original, alguns 

pormenores neoclássicos e uma envolvência romântica. 

Resta-nos viajar no tempo. Vamo-lo descobrindo à me-

dida que entramos. 

Its elegance is such that time itself becomes too scarce 

to let us fully appreciate the beauty of Casa da Calçada, 

a setting oozing charm and luxury. Located between the 

city of Oporto and the Douro Valley, the hotel leaves you 

overcome by the history enrooted in it. And now, we leave 

the bustle of the city behind and head to Amarante. The 

hotel’s journey begins in 2001, the year of its opening. The 

setting is idyllic: with an original Baroque style, some neo-

classical details and romantic surroundings. All that is left 

now is for us to travel in time. Let’s discover it as we make 

our way inside.
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salienta Pedro. Sendo Amarante uma zona monumental 

preservada, há sempre o que visitar. A Casa da Calçada é 

uma casa que transmite requinte, glamour, realeza, aristo-

cracia e, ao mesmo tempo, um pedaço de modernidade. E 

a estas características aliam-se a comodidade e a arte de 

bem receber.

A sazonalidade pouco se sente na Casa da Calçada, ain-

da que a época de maior ocupação se registe entre Maio 

e Setembro. Talvez porque há sempre um passado que se 

coaduna com o presente, ou pelas paisagens ao redor, que 

mudam ao sabor das estações, ou ainda pela proximidade 

do Golfe de Amarante, propriedade do mesmo grupo. 

E não é apenas pela beleza envolvente que os hóspe-

des se sentem atraídos. Os pratos criados pelo chef André  

preserved historic interest, there is always something to 

visit. Casa da Calçada is a house that conveys elegance, 

glamour, royalty, aristocracy and at the same time, a touch 

of modernity. And these characteristics are complemented 

by comfort and the art of hospitality.

Seasonality is hardly an issue at Casa da Calçada, al-

though the hotel welcomes more guests between May and 

September. Perhaps because there is always a past that is 

in sync with the present; or because of the surrounding 

landscape, that changes at the whim of the seasons; or for 

the proximity of Golfe de Amarante golf course, owned by 

the same group.

And it’s not just the surrounding beauty that guests are 

attracted to. The meals created by chef André Silva always 

Pertencente à Associação de Hotéis Relais&Châteaux, 

a Casa da Calçada, com sua majestosa beleza, paisagista 

e arquitectónica, é um verdadeiro hotel de luxo, localiza-

do bem no centro de Amarante. «O Governo português já 

o caracterizou como sendo um edifício de relevante in-

teresse arquitectónico, histórico e cultural», refere Pedro 

Couceiro, o director-geral do Hotel. Foi durante o século 

XVI que se construiu este palácio, com o sentido de ser 

um dos principais palácios do Conde de Redondo. Vieram 

as Invasões Francesas. Instalaram-se os comandos alia-

dos, inglês e português, e, mais tarde, já no início do século 

XX, o edifício passou a ser um marcante ponto de encontro 

para políticos e intelectuais. 

Nele nasceu António do Lago 

Cerqueira, em 1880, um dos 

mais importantes líderes 

políticos da Primeira Repú-

blica.  Mas é em 2001 que 

tudo muda. A propriedade foi 

recuperada e transformada 

num hotel de cinco estrelas, 

tornando-se num dos ho-

téis mais emblemáticos da história portuguesa. Em No-

vembro de 2003, torna-se membro da conceituada cadeia  

Relais & Châteaux.

Com uma decoração do estilo romântico, a Casa da  

Calçada transmite tranquilidade a quem por ali pernoita. 

Os móveis dos seus 30 quartos, incluindo suítes, são de 

uma extrema elegância e elevado requinte, os tecidos e 

os pormenores decorativos conduzem-nos ao passado e 

a um ambiente familiar. «O Destino Porto - Norte de Por-

tugal atrai cada vez mais os turistas que fogem dos des-

tinos massificados. Procuram a tranquilidade da natureza, 

a história, cultura e a gastronomia do Norte de Portugal», 

With the majestic beauty of its landscape and architec-

ture, Casa da Calçada, part of the Relais & Châteaux asso-

ciation, truly is a luxury hotel, located right in the centre 

of Amarante. «The Portuguese Government has already 

listed it as a building of important architectural, histori-

cal and cultural interest», says Pedro Couceiro, the hotel’s 

managing director. This palace was built during the six-

teenth century as one of the Earl of Redondo’s main palac-

es. During the French invasions, the allies, the English and 

the Portuguese, set up there and later, at the beginning 

of the twentieth century, the building became a standout 

meeting place for politicians and intellectuals. António 

do Lago Cerqueira, one of 

the most important political 

leaders of the First Republic, 

was born in it in 1880. But it 

was in 2001 that everything 

changed. The property was 

restored and transformed 

into a five-star hotel, mak-

ing it one of the most iconic 

hotels of Portuguese history. 

In November 2003 it became a member of the prestigious 

Relais & Châteaux association.

With its romantic style decoration, Casa da Calçada con-

veys tranquillity to anyone spending the night there. The 

30 rooms, including suites, are equipped with furniture 

of extreme elegance and the height in refinement; their 

fabrics and decorative details whisking you back into the 

past and a familiar atmosphere. «The Oporto - Northern 

Portugal destination attracts more and more tourists flee-

ing mass market destinations. They seek the tranquillity  

of nature, the history, culture and gastronomy of North-

ern Portugal», Pedro tells us. As Amarante is an area of  

Largo do Paço, da Casa da Calçada, 
é o único restaurante do norte de 

Portugal com uma estrela Michelin.    
\\ Casa da Calçada’s Largo do Paço 

is the only restaurant in Northern 
Portugal with a Michelin star.

PETINGA, PIMENTOS E OVAS DE SARDINHA

HAMBÚRGUER DE LÍNGUA DE VITELA E FOIE GRAS

MORANGOS E LICHIAS LAVAGANTE E GALINHA

PEIXE-GALO E REBENTOS DE SOJA

NABOS DE BACALHAU
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Silva são sempre um pretexto para visitar Amarante. An-

dré gosta do que faz, fá-lo com paixão, valorizando sempre 

os «produtos da região e do país», confessa. A exigência 

passa muito pela escolha criteriosa de produtos de exce-

lência, mas também pela beleza no empratamento.  

Convidamo-lo a jantar! Começamos com Lagostins da 

nossa costa e atum (tamarilho teriyaki, daycon e enokis), 

envolvido num cenário misterioso; passamos ao Salmão e 

Carabineiro (beterraba, lima, chilli e cebola nova); delicia-

mo-nos com o Bacalhau meia cura e Amêijoas (couve-flor, 

ovas de truta, pak choi e coentros) cujo empratamento nos 

cativa à primeira vista; saltamos para o Peixe-galo e Re-

bentos de soja (jus de vitela, lula gigante, endro); e, entu-

siasmados pela ementa apresentada, continuamos com o 

Lavagante e galinha (linguini trufado, aveludado de patas 

de galinha, ovo de codorniz e caviar); não interrompemos!… 

eis o momento do Borrego e alcachofras (molho de vinho 

tinto, morchella esculenta, milho, alcachofras e pistácio), 

cujo sabor se demora no palato; e, depois, deliciamo-nos 

com o Morango e líchias (panacota, merengue e red vel-

vet). E paramos! 

offer an excuse to visit Amarante. Andrew enjoys what he 

does, and he does it with passion, always valuing the «pro-

duce of the region and the country», he confesses. His ex-

acting nature can be seen in the very careful selection of 

excellent products, and also in the beautiful presentation 

of dishes.

We invite you to dinner! Starting with langoustine from 

our coast and tuna (teriyaki tamarillo, daycon and eno-

kis), wrapped in a mysterious scenario; then we pass on 

to the Salmon and Scarlet Shrimps (beetroot, lime, chil-

li and baby onion); we delight on half cured codfish and 

clams (cauliflower, trout roe, pak choi and coriander) the 

plating of which instantly charms us; we then move on 

to  John Dory and Bean sprouts (veal jus, giant squid, dill); 

and, excited by the menu presented, we continue with the 

Lobster and Chicken (truffled linguini, cream of chicken 

feet, quail’s egg and caviar); there’s no time to stop!... here 

comes the moment for Lamb and Artichokes (red wine 

sauce, morchella esculenta, corn, artichokes and pista-

chio), the taste of which lingers on the palate; and after this 

we treat ourselves to Strawberry and lychees (panna cotta, 

meringue and red velvet). And we’re done!

SALMÃO E CARBINEIRO
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SUPREME FLAVOURS

RESTAURANTE 
TAVERNA

Portugal à mesa \\ Portugal on a plate 

Vai-se cantar o Fado. Não será preciso silêncio, porque o 

que se quer é descompressão e alegria. Serve-se Portugal 

à mesa, pelos colaboradores vestidos de campinos, e ao 

redor há pedaços lusos em cada canto, como se Portugal 

inteiro se condensasse neste espaço.

Filho de pais portugueses, Nuno Pestana nasceu em Mo-

çambique. Depois de uns anos em Portugal, onde se for-

mou em Direito, regressou à pátria, onde a vocação falou 

mais alto. Esqueceu os cartapácios e abriu, em Maputo, a 

Taverna, à época uma casa de petiscos. Já lá vão dez anos.

Fado will be sung. There’ll be no need for silence, because 

what people want is to vent and to have fun. Portugal is 

served up on a plate, by employees dressed as Ribatejo cat-

tle herders, and Portuguese mementos can be seen every 

corner, as if the whole of Portugal has been condensed in 

this space.

Nuno Pestana was born in Mozambique to Portuguese 

parents. After a few years in Portugal, where he graduat-

ed in Law, he returned to his home country from where the 

call of his true vocation was louder. He dropped his legal 

tomes and instead opened the Taverna in Maputo, a snack 

bar at the time. Ten years have passed since then.
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Acarinhando a Taverna como a um filho, o projecto cres-

ceu, com muita dedicação, o que pressupunha não ter 

folgas ou fins-de-semana e sacrificar muitas horas que 

deveriam ser dedicadas às filhas. Os 80 lugares de capa-

cidade iniciais foram aumentando, devagar, porque não 

se podia abdicar da qualidade. Essa qualidade significa ir 

buscar a maior parte da matéria-prima à origem, porque só 

assim se podem degustar os sabores genuínos. 

Nursing Taverna like a child, the project grew, with a lot 

of dedication, which meant not having a day or weekends 

off and sacrificing many hours that should have been de-

voted to his daughters. The initial capacity of 80 seats was 

increased slowly, so as to not forego quality. This quality 

means getting most of the raw material from the source, 

because only then can genuine flavours be enjoyed.

Mas de nada valeria a qualidade dos ingredientes se os 

pratos não fossem bem confeccionados. De batuta em ris-

te na cozinha, a sua mulher, a portuguesa Rute Pestana, 

sabe como ninguém as receitas da sua terra. É ela a men-

tora do projecto, a responsável pela cozinha e menus. Nuno 

diz, carinhosamente, que Rute é o seu pescoço, sem a qual 

não consegue virar a própria cabeça.

Da cozinha até à mesa, che-

gam cerca de 98 pratos: Arroz 

de Marisco, Arroz ou Massa-

da de Garoupa com Camarão, 

Arroz de Costela em Vinha de 

Alhos, Cabidela de Galinha, 

Pregado Frito com Arroz de 

Grelos, várias receitas de ba-

calhau, de bife ou marisco e 

um enorme et cetera cheio de 

sabores. Para adocicar o pala-

dar, vêm o Manjar de Coco, o 

Bolo de Chocolate quente com 

Gelado Baunilha, o Fondant de 

Chocolate, entre outras gulodi-

ces. A acompanhar, há dispo-

níveis 2000 rótulos de vinhos 

oriundos de todo o mundo (a maior garrafeira da África 

Austral), mas há também vinhos do Porto raríssimos e 

outras bebidas, totalizando 800 bebidas espirituosas. Com 

seis casas abertas em Moçambique (a esta junta-se um 

restaurante italiano e quatro pastelarias), este grupo fami-

liar é a prova de que investir na paixão, trabalhar afincada-

mente e ter paciência é o caminho do sucesso.

But the quality of the ingredients would be worth noth-

ing if the dishes were not well made. Brandishing the baton 

in the kitchen, his Portuguese wife Rute Pestana knows 

the recipes from her homeland like no one else. She is the 

mentor of this project, responsible for the kitchen and the 

menus. Nuno affectionately describes Ruth as his neck, 

without which he cannot turn his own head.

Some 98 dishes make it 

from the kitchen to the table: 

Shellfish Rice, Grouper Rice or 

Pasta with Prawns, Wine and 

Garlic Marinated Ribs in Rice, 

‘Cabidela’ Chicken (stewed in 

its own blood), Fried Turbot 

with Turnip Greens Rice, var-

ious cod, steak or shellfish 

dishes and a huge et cetera 

full of flavours. To sweeten 

the palate there are Coconut 

Blancmange, Hot Chocolate 

Cake with Vanilla Ice Cream 

and Chocolate Fondant, 

among other delicacies. To 

wash all this down there are 

2000 different wines, from all over the world (the largest 

wine cellar in Southern Africa), and there are also rare Port 

wines and other drinks, coming to a total of 800 spirits. 

With six premises open in Mozambique (the Taverna is 

joined by an Italian restaurant and four cake shops), this 

family group is proof that investing in passion, working 

hard and having patience is the path to success.

O projecto cresceu, com muita 
dedicação, o que pressupunha 

não ter folgas ou fins-de-semana 
e sacrificar muitas horas que 

deveriam ser dedicadas às filhas. 
\\ The project grew, with a lot 

of dedication, which meant not 
having a day or weekends off and 

sacrificing many hours that should 
have been devoted to  

his daughters.
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Uma viagem às raízes do vinho
A journey to the roots of wine 

SUPREME FLAVOURS
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Com uma história contada por várias mãos que, aos 

poucos, foram construindo um autêntico império vinícola, 

o Château Palmer é um símbolo de qualidade e elegância 

clássica, tanto a nível de vinhos, como de instalações que 

permitem o envelhecimento e engarrafamento de dois ró-

tulos incluídos na lista dos melhores do mundo: o Château 

Palmer e o Alter Ego. Nos dias que correm, são os des-

cendentes das famílias Mähler-Besse e Sichel, duas das 

quatro famílias de comerciantes de vinho que, em 1938, 

adquiriram o Château Palmer, que assumem a responsa-

bilidade pela propriedade, garantindo-lhe o eterno brilho 

renascentista, autenticidade e liberdade barroca. 

Num solo caracterizado por uma alta densidade de vi-

deira – cerca de dez mil stocks por hectare – e por um 

sistema de raízes profundas, a propriedade do Château 

Palmer inclui ainda uma aldeia, pensada para dar guarida 

às famílias que, através do seu trabalho, permitem que as 

actividades de produção e promoção do vinho aconteçam. 

No que à adega diz respeito, o Château Palmer revela 

um equilíbrio entre funcionalidade e estética através de 

um espaço com impressionantes vigas de madeira onde 

repousam 54 cubas feitas em aço inoxidável e com tem-

peratura controlada. 

With a story told in many voices, which, little by little, has 

built up a genuine winemaking empire, Château Palmer is 

a symbol of quality and classic elegance, both in terms of 

wine, and facilities, which ensure the exceptional ageing 

and bottling of two of the world’s finest wines: Château 

Palmer and Alter Ego. Nowadays the descendants of the 

Mähler-Besse and Sichel families, two of the four families 

of wine merchants, who acquired Château Palmer in 1938, 

are responsible for the property, ensuring its Renaissance 

and Baroque charms continue to shine.

In a terroir characterised by a high density of vine plant-

ing - about ten thousand stocks per hectare – and by a 

deep root system, the Château Palmer estate also includes 

a village, designed to give shelter to the families, whose 

work ensures the production and promotion of the wine.

When it comes to the winery, Château Palmer reveals a 

balance between functionality and aesthetics, in a space 

with impressive wooden beams housing 54 stainless steel, 

temperature controlled vats. 

Se os olhos são o espelho da alma, aquilo que os olhos 

vêem em Margaux, na comuna francesa de Cantenac, dei-

xaria a alma em espanto. A imensidão verde, estendida por 

66 hectares de vinhas centenárias, ganha força a cada pas-

sagem do olhar, que parece perder-se na cor até encontrar 

o genuíno château, que mais admiração traz àquela alma 

que se deixa voar ao sabor da brisa que transporta os aro-

mas de uva. Talvez esta descrição seja tal e qual aquela 

que, em tempos que já lá vão, o coronel Palmer usou para 

descrever a propriedade que o deixou apaixonado. Ainda 

hoje, mesmo com os sinais do tempo a apagar memórias, o 

Château Palmer mantém gravado o nome do coronel que, 

por entre acasos e sonhos, lhe deu o charme cativante que 

se prolongou pelos séculos. 

If the eyes are the window to the soul, then Margaux, in 

the French commune of Cantenac, is the window to French 

winemaking at its most archetypal. At its heart, a verdant 

expanse, stretching over 66 hectares of century-old vine-

yards, gaining strength with each glance, your eye almost 

losing itself in the lushness until it spies a château, trigger-

ing a wave of admiration, lifted on a breeze that carries the 

scent of grapes. This description may well resemble that 

of Colonel Palmer’s, when describing the property he was 

passionate about. Even today, with the signs of time erasing 

memories, Château Palmer retains the name of the colonel, 

who, through coincidence and dreams, endowed it with the 

captivating charm that has lasted through the centuries.
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DIOGO MIRANDA
«Acho que a mulher portuguesa ainda está 
a descobrir como a moda a pode ajudar» \\ 
«I think that the Portuguese woman is still 

discovering how fashion can help her»

LUXURY  STYLE

Com uma visão elegante e sofisticada, Diogo Miranda é o 

designer de moda que, de estação para estação, tem mos-

trado às mulheres portuguesas o poder que o cuidado a 

nível de vestuário pode ter. «A forma como nos vestimos 

acaba sempre por ser a nossa forma de expressão peran-

te a sociedade e o mundo», declara. Apresentando colec-

ções inspiradas no ambiente que o rodeia e nas experiên-

cias que a vida lhe tem concedido, o jovem português, que 

cresceu folheando as revistas de moda e aprendendo com 

o talento da família na indústria do calçado, tem conquis-

tado um lugar no mercado internacional, que se abre à sua 

passagem. De Paris a Nova Iorque, vestindo personalida-

des reconhecidas pelo estilo e elegância, Diogo Miranda 

mostra o seu olhar perspicaz e criativo em cada colecção. 

Para o próximo Outono/Inverno, por exemplo, reinterpreta 

as criações de mobiliário desenhadas pelo icónico austría-

co Josef Hoffmann, colocando as linhas limpas e precisas 

nos seus desenhos. 

With his elegant and sophisticated vision, Diogo Miranda 

is the fashion designer, who, from season to season, has 

shown Portuguese women the power that care can have in 

terms of clothing. «In the end, the way we dress is always 

the way we express ourselves to society and the world», he 

explains. Presenting collections inspired by the environ-

ment surrounding him and the experiences that life has 

provided him with, the young Portuguese man, who grew 

up leafing through fashion magazines and learning from 

the family’s talent in the footwear industry, has conquered 

a place on the international market, which welcomes 

him wherever he goes. From Paris to New York, dressing 

personalities known for their style and elegance, Diogo  

Miranda demonstrates his insightful and creative eye in 

each collection. For the coming autumn/winter season, 

for example, he reinterprets the furniture creations de-

signed by the iconic Austrian Josef Hoffmann, bestowing 

the clean, precise lines to his designs.



108 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 109 

Hoje, olhando para trás e recuperando as memórias dos 

primeiros tempos, é um Diogo Miranda diferente? É ób-

vio que a experiência o tornou um homem diferente, mas 

acha que mantém o mesmo fulgor do início? Como se des-

creve enquanto designer de moda?

A cada seis meses tenho a oportunidade de renovar o ful-

gor. São sempre novas histórias, novas experiências, novas 

ideias e claro que a maturidade e as experiências de vida 

acabam por ser essenciais. Tento sempre passar esse senti-

mento colecção após colecção. É provável que, antigamente, 

não tivesse a consciência de alguns pormenores a que hoje 

em dia dou extrema importância. É o factor maturidade. 

Neste momento, ser designer de moda em Portugal e no 

mundo é um desafio constante. O mundo está constante-

mente a mudar e um designer tem de estar disponível para 

abraçar qualquer oportunidade que surja e ter a capacidade 

para responder, porque aquele pode ser o momento de sorte 

que mudará a sua vida para sempre. Ser polivalente, traba-

lhador e lutador são palavras de ordem, porque o designer 

tem de ser patrão, designer criativo, modelista, contabilista 

e, se for necessário, ainda limpar o estúdio. 

Looking back, today, and reflecting on memories from 

when you started out, are you a different Diogo Miranda? 

It is obvious that experience has made you a different 

man, but do you think you have kept the same sparkle as 

in the beginning? How would you describe yourself as a 

fashion designer? 

Every six months I have the opportunity to renew this 

sparkle. There are always new stories, new experiences, 

new ideas and of course maturity and life experiences are 

essential. I always try to convey this feeling with every col-

lection. It might that, in the past, I wasn’t aware of certain 

details, which are now of extreme importance to me. This 

is the maturity factor. Being a fashion designer in Portugal 

and in the world in these times is a constant challenge. The 

world is constantly changing and a designer must be open 

to embracing any opportunity that arises and be able to 

respond, because this might be the lucky moment that will 

change his life forever. Being versatile, hardworking and a 

fighter are the keywords, because the designer has to be 

boss, creative designer, model maker, accountant and, if 

necessary, also clean the studio.

Espírito couture, sofisticação, requinte, rigor, sensuali-

dade e exclusividade. É assim que descreve o espírito das 

suas colecções?

As colecções são sempre pensadas e realizadas com um 

único objectivo: conquistar os clientes, afirmando a ima-

gem da marca no mundo como uma imagem forte, actual e 

inovadora. Sem esquecer que é importante que a colecção 

transmita segurança e serenidade ao cliente, mostrando 

que está a fazer um bom investimento. 

Como descreve a mulher portuguesa? É uma mulher que 

facilmente abraça as tendências ou tem receio de arriscar?

Acho que a mulher portuguesa ainda está a descobrir 

como a moda a pode ajudar. Penso que não é um público 

open mind, que abrace as tendências logo à primeira vista. 

Primeiro precisa de ver a tendência em mais do que uma 

pessoa e depois, sim, usa-a. Nisso acho que não somos 

pioneiros. Só usamos as tendências depois de a vermos 

nas outras pessoas. 

Na sua actual colecção de Outono/Inverno, qual é a men-

sagem que pretende transmitir? Que tipo de mulher quer 

vestir com esta colecção?

A colecção de Inverno 

é muito especial. Desco-

bri o trabalho do designer 

de produto austríaco Josef  

Hoffmann quando procura-

va peças de mobiliário para 

decorar a minha casa e fiquei 

fascinado com o trabalho dele. As formas clean acompa-

nhadas por linhas precisas e com detalhes que têm tudo a 

ver com a minha visão da moda. Pensei então: porque não 

fazer uma colecção inspirada em mobiliário?! Esta colecção 

apresenta-se como uma trama narrativa visual, uma mu-

lher que acolhe a mudança, o desafio e a feminilidade con-

temporânea. Linhas puras e mangas sobredimensionadas 

são trabalhadas com pormenores elegantes e distintos.

A ausência de cor – à excepção do marfim e do azul ri-

viera – é um dos aspectos centrais das suas propostas 

para o Outono/Inverno. É uma forma de acrescentar dra-

matismo ao género feminino?

Por ser uma colecção de Inverno, pelo tema escolhido e 

também por tornar a colecção mais forte a nível visual, es-

colhi como base o preto e o marfim. São cores intemporais 

e que ficam sempre elegantes. 

E os cintos em forma de laço?

Os cintos em pele com forma de laço foram usados de 

forma a complementar os looks, dando um ar dramático, 

mas ao mesmo tempo delicado, feminino, clean e elegante. 

Couture, sophistication, elegance, exactitude, sensuali-

ty and exclusivity. Is this how you would describe the spirit 

of your collections?

The collections are always designed and realised with a 

single goal: to win over customers, affirming the brand’s 

image in the world as a strong, contemporary and inno-

vative one. Not forgetting that it is important for the col-

lection to convey security and serenity to the customer, 

showing that they are making a good investment.

How would you describe the Portuguese woman? Is she 

a woman who easily embraces trends or is she afraid to 

take risks?

I think the Portuguese woman is still discovering how 

fashion can help her. I think it is not an open minded pu-

blic that embraces trends at first sight. First she needs to 

see the trend on more than one person and then, yes, she 

wears it. In this I think we are not pioneers. We only wear 

trends after seeing them on others.

What is the message you want to convey in your current 

autumn/winter collection? What type of woman wants to 

wear this collection?

The winter collection is 

very special. I discovered 

the work of Austrian pro-

duct designer Josef Hoff-

mann when I was looking 

for pieces of furniture to de-

corate my house and I was 

fascinated with his work. The clean shapes accompanied 

by precise lines and with details that have everything to do 

with my vision of fashion. Then I thought: why not create 

a collection inspired by furniture?! This collection presents 

itself as a visual narrative plot, a woman who welcomes 

change, challenge and contemporary femininity. Pure li-

nes and oversized sleeves are worked with elegant and 

distinctive details.

The absence of colour - except for ivory and riviera blue 

– is a central aspect of your autumn/winter collection. Is 

this a way to add drama to the female gender?

As this is a winter collection, and because of the chosen 

subject and also in order to make the collection stronger 

on a visual level, I have chosen black and ivory as a base. 

They are timeless colours that are always elegant.

And the belts in the shape of a bow?

The leather belts in the shape of a bow were used to 

complement the looks, adding a dramatic, but at the same 

time delicate, feminine, clean and elegant air. 

«Portugal ainda está no processo 
de reconhecer o que realmente de 

bom tem» \\ «Portugal is still in the 
process of recognising how good it 

really is»
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Sente-se reconhecido em Portugal? Ou acha que o de-

sign de moda em Portugal é desvalorizado?

Na minha opinião, Portugal ainda está no processo de 

reconhecer o que realmente de bom tem. Nos últimos anos 

temos assistido a uma evolução dos portugueses perante a 

imagem de Portugal em todas as áreas. Para isso foi preciso 

a vinda de turistas e a publicação de alguns artigos a men-

cionarem o quão bom é o nosso país. A nível de design de 

moda, penso que o reconhecimento ainda não é suficien-

te para um criador de moda 

sobreviver em Portugal. Sin-

to que o meu trabalho agora 

é reconhecido cá, mas isso 

deve-se ao facto de eu me 

ter internacionalizado e ter 

vestido celebridades mun-

diais como a blogger Hele-

na Bordon, a actriz indiana 

Sonam Kapoor no Festival de Cinema da Austrália ou até 

a modelo Sara Sampaio, em Nova Iorque. O verdadeiro re-

conhecimento chegou quando recebi o prémio GQ Men of 

the Year 2015, em que fui destacado na categoria de Moda. 

Num momento em que a moda parece viver numa cor-

reria, com designers a emergir e desfiles frequentes, o que 

é necessário para marcar a diferença?

Hoje em dia, uma marca/designer tem de se desdobrar 

em mil. Temos de fazer as colecções principais de Inverno e 

Verão, as colecções de meia-estação apelidadas de Resort 

e Pre Fall e, ainda, desenhar algumas colecções cápsula. 

Depois existem as campanhas publicitárias, os planos de 

Do you feel recognised in Portugal? Or do you think 

fashion design is undervalued in Portugal?

In my opinion, Portugal is still in the process of recognising 

how good it really is. In recent years we have seen an evo-

lution of the Portuguese in terms of the image of Portugal 

 in all areas. It took the arrival of tourists and the publication 

of some articles mentioning how good our country is. With 

regard to fashion design, I think that recognition is still not 

enough for a fashion designer to survive in Portugal. I have 

the feeling that my work is 

recognised here now, but 

this is due to the fact that I 

have expanded abroad and 

have dressed international 

celebrities, such as blogger 

Helena Bordon, Indian ac-

tress Sonam Kapoor at the 

Australian Film Festival, or 

model Sara Sampaio, in New York. Real recognition came 

when I received the GQ Men of the Year 2015 award, in the 

Fashion category.

What is necessary to make a difference at a time when 

fashion seems to live in a rush, with rising designers and 

frequent shows?

Nowadays, a brand/designer has to spilt him/her/itself 

into a thousand pieces. We have to do the main winter and 

summer collections, the mid-season collections, called 

Resort and Pre Fall, and also design some capsule collec-

tions. Then there are also the advertising campaigns, the 

marketing and communication plans, etc. Our way of life 

«Praticamente todas as vendas são 
para o mercado estrangeiro, o que me 

deixa contente»\\ «Practically all 
sales are to the foreign market, which 

makes me happy»

marketing e comunicação, etc. O modo como vivemos e a 

força das tecnologias e do e-commerce veio ajudar a que-

brar as barreiras que existiam entre consumidor/marca, 

mas, por outro lado, perdeu-se o interesse porque a corre-

ria e a sede de novidades é tanta que o nosso produto é fa-

cilmente ‘abafado’ pelos seguintes de outras marcas. Para 

marcar a diferença, o produto tem que ter todo um mundo 

à volta. Tem de transmitir ao consumidor serenidade, con-

fiança e qualidade. 

Com um nome que é sinónimo de elegância, quais são 

os planos para o futuro de Diogo Miranda?

O mercado internacional é muito importante neste mo-

mento. Praticamente todas as vendas são para o mercado 

estrangeiro, o que me deixa contente e é sinal que estou 

a fazer um bom trabalho que alcança as pessoas a nível 

internacional. Daí continuar a apostar no mercado exter-

no, com um showroom em Nova Iorque e Paris. Por isso, os 

planos para o futuro da marca vão continuar a ser o mer-

cado internacional, sem descurar o mercado nacional.

and the power of technology and e-commerce helped to 

break down the barriers that existed between consumer/

brand, but, on the other hand, there was a loss of interest 

because of the rushing about and the thirst for news is 

such that our product is easily ‘stifled’ by the followers of 

other brands. In order to stand out from the rest, the pro-

duct has to have a whole world around it. It must convey 

serenity, confidence and quality to the consumer.

With a name that is synonymous with elegance, what 

are Diogo Miranda’s plans for the future?

The international market is very important at the mo-

ment. Practically all sales are to the foreign market, which 

makes me happy and it is a sign that I am doing a good job 

that is reaching people internationally. Hence, continuing 

to invest in foreign markets, with a showroom in New York 

and Paris. To this end, the plans for the brand’s future will 

remain the international market, without neglecting the 

national market.
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JÚLIA 
MANGUENE

Continua a sonhar! \\ Keep on dreaming!

LUXURY  STYLE

Tal como um desfile na passerelle - calmo, elegante e su-

blime -, assim é cada nascer do sol, no bairro ferroviário, 

em Maputo, que com ele traz, todos os dias, a esperança a 

Júlia Manguene de um dia se tornar numa das modelos de 

referência internacional. A moda chegou à sua vida qua-

se por brincadeira, mas logo se evidenciou no mundo das 

passerelles, com a presença na 1.ª Edição do Elite Model 

Look Moçambique 2011. Brilhou mais ainda! Tinha 17 anos. 

Bela e elegante, arrasou e conquistou o júri. Depois repre-

sentou Moçambique na final internacional do Elite Model 

Look Internacional em Shangai, na China. Não ficou entre 

as 15 finalistas, mas isso não a fez desistir de seguir outros 

horizontes do mundo fashion. Continua a sonhar! Como 

qualquer adolescente. Sonha ter a oportunidade de des-

filar nas passerelles com algumas das figuras mais caris-

máticas do momento.

Just like walking down a catwalk, every sunrise in the 

Bairro Ferroviário neighbourhood in Maputo is calm, ele-

gant and sublime, bringing with it, as each day begins, the 

hope, for Julia Manguene, that one day she will become 

a model of international renown. Fashion entered her life 

almost out of fun, but she soon stood out on catwalks, ap-

pearing at the 1st edition of Elite Model Look Mozambique, 

in 2011. Here she shone even brighter! She was 17. Beauti-

ful and elegant, she stunned and won over the jury. After 

that she represented Mozambique at the Elite Model Look 

International final in Shanghai, China. She didn’t make it 

among the 15 finalists, but that did not keep her from pur-

suing other horizons in the fashion world. She keeps on 

dreaming! Like any young woman. She dreams of having 

the opportunity to appear on catwalks with some of the 

most charismatic figures of the moment.
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A simplicidade e o perfume de beleza que em Júlia se 

reflectem aperfeiçoam a sua personalidade. Abriu-nos as 

portas de sua casa para nos receber, no Bairro Ferroviário. 

Aqui cresceu, recebeu educação e os cuidados essenciais. 

«É o meu berço, o ponto de partida», revela-nos Júlia, com 

um sorriso nos lábios. Não foram precisas muitas palavras 

para testemunhar a pureza desta jovem moçambica-

na. Simples, com um olhar puro e inocente, Júlia encara a 

vida com um sorriso contagiante. Participou no concurso 

do Miss Escolas, no início do ano 2011. E 2011 mudou-lhe 

o rumo, com a presença no Elite Model Look Internacio-

nal, em Shangai. «Foi a primeira vez que fiquei longe da 

minha família», conta-nos Júlia com o seu jeito sincero, 

dizendo de contente: «Era uma passerelle enorme!». Não 

esteve entre as 15 finalistas escolhidas, mas conseguiu 

entrar numa agência de modelos, a Da Banda Model Ma-

nagement, entre 2011 e 2014. Viajou muito! Já participou 

no Moda Lisboa, no Portugal Fashion, onde teve a opor-

tunidade de desfilar para Elizabeth Teixeira, Miguel Vieira, 

The simplicity and the scent of the beauty Júlia pos-

sesses add even further to her personality. She opened 

the doors of her home to us, to welcome us in the Bairro  

Ferroviário. Here she grew up and received the education 

and care she needed. «It is my birthplace, the starting 

point», Júlia reveals with a smile on her lips. Not many 

words were needed to witness the purity of this young 

Mozambican woman. Simple, with a pure and innocent 

look, Júlia faces life with a contagious smile. She took part 

in the ‘miss escolas’ contest, at the beginning of 2011. And 

2011 caused her to change course, participating in the 

Elite Model Look International, in Shanghai. «It was the 

first time I was away from my family», Júlia tells us in her 

sincere way, contentedly explaining:  «It was a huge cat-

walk!» She was not among the 15 chosen finalists, but it 

got her signed to a model agency, Da Banda Model Man-

agement, from 2011 to 2014. She travelled a lot! She took 

part in Moda Lisboa, in Portugal Fashion, where she had 

the opportunity to model for Elizabeth Teixeira and Miguel 

entre outros. Ainda através da agência que representava 

concorreu a castings em alguns países, como Nova Iorque, 

Portugal, Hamburgo, Berlim, Califórnia e Angola. 

Júlia Manguene revelou-nos que sempre foi um pou-

co preconceituosa consigo própria. «Ai, porque era muito 

magra, dentes grandes…», e escolheu a moda, não pelo 

prazer da moda, mas para vencer alguns complexos pes-

soais, de forma a ter mais auto-estima. «Comecei a treinar 

a minha vaidade, não no sentido exagerado da coisa, mas 

no sentido de me aceitar como sou», reconhece, com ar 

honesto, a jovem modelo moçambicana. Com o passar do 

tempo Júlia foi evoluindo. Sente presente o apoio da mãe 

e irmãos e confessa: «Eles nunca me fizeram desistir». Vê 

o mundo da moda, em Moçambique, como algo em pro-

gresso, e diz que «as pessoas saem de casa para verem  

Vieira, among others. Her agency also sent her to castings 

in various cities and countries, such as New York, Portugal, 

Hamburg, Berlin, California and Angola.

Júlia Manguene reveals that she has always been a little 

critical about herself. «Because I was very thin, and had big 

teeth...», and that she chose fashion, not for the pleasure 

of fashion, but in order to overcome some personal short-

comings, so as to get more self-esteem. «I started train-

ing my vanity, not in the exaggerated sense, but in order 

to accept myself as I am», the young Mozambican model 

admits, in all sincerity. Júlia has been evolving over time. 

She feels the support of her mother and brothers and tells 

us: «They never made me quit». She sees Mozambique’s 

fashion world as a work in progress and says that «people 

go out to see fashion events», despite knowing that few 

Júlia já desfilou no Moda Lisboa 
e no Portugal Fashion. \\ Julia 
has already modelled at Moda 

Lisboa and at Portugal Fashion.
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eventos de moda», apesar de saber que são poucos os 

eventos existentes actualmente no seu país. Júlia admi-

te lidar bem com a concorrência, pois refere que é com 

as fragilidades dos adversários que terá de se sair ainda 

melhor. «Se eu sei que o colega consegue fazer uns três 

olhares, sem sair da pas-

serelle, eu vou tentar fazer 

cinco. Então isso é compe-

titividade, saudável». 

Em Moçambique, Júlia 

participou na campanha do 

Fashion Week 2012/2013, 

com o tema Encontra-se, 

assim como na campanha 

2014/2015, com o tema de 

Wild Now (selvagem). Conquistou o prémio de Modelo 

Revelação em 2013. Júlia Manguene foi um dos rostos do 

Vodacom Mozambique Fashion Week 2012, assim como 

da campanha 10 anos da Vodacom, em 2013.  Actualmen-

te tem trabalhado como freelancer. Está a concluir o curso 

técnico de Relações Públicas e Marketing e quer entrar 

para a faculdade. Júlia continua a sonhar com as passerel-

les vermelhas, sempre com humildade e simpatia.

events currently exist in her country. Júlia says she is cop-

ing well with competition, stating that it is the weakness-

es of her opponents that will make her try even harder. 

«If I know that the colleague can do three looks without 

coming off the catwalk, I’ll try to do five. So this is healthy 

competition».

In Mozambique, Júlia took 

part in the 2012/2013 Fash-

ion Week campaign, with 

the theme Encontra-se, 

and in the 2014/2015 cam-

paign, with the theme Wild 

Now. Júlia Manguene won 

the Best Newcomer Model 

award, in 2013. She was one 

of the faces of Vodacom Mozambique Fashion Week 2012, 

and of the 10 years of Vodacom campaign, in 2013. She cur-

rently works as a freelancer. She is completing a course in 

Public Relations and Marketing and wants to go to univer-

sity. Júlia continues to dream about catwalks, always with 

humility and sympathy.

A modelo moçambicana conquistou 
o prémio de Modelo Revelação 

em 2013, em moçambique. \\ The 
Mozambican model won the Best 

Newcomer Model award in 2013, in 
Mozambique.
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HERMÈS

Numa colecção delicada e marcante, a Hermès 

cumprimenta o Outono/Inverno com elegância 

através de quatro criações de joalharia desenha-

das por Pierre Hardy e compostas por materiais 

preciosos como o ouro rosa, a prata e os diaman-

tes. Le Bijou apresenta quatro colares que reflectem 

a graciosidade característica da marca francesa:  

Niloticus Ombre, Apparat Hermès, Trajectoire e  

Attelage D’Or. Este último, em jeito de homenagem 

às raízes equestres da Hermès, incorpora elemen-

tos inspirados nos arreios dos cavalos, como as 

fivelas, tornando-se numa autêntica sinfonia em 

tiras de ouro amarelo.

In a delicate and striking collection, Hermès ele-

gantly greets autumn/winter through four jewel-

lery creations designed by Pierre Hardy, composed 

of precious materials such as rose gold, silver and 

diamonds. Le Bijou includes four necklaces that 

reflect the French brand’s characteristic graceful-

ness: Niloticus Ombre, Apparat Hermès, Trajectoire 

and Attelage D’Or. The latter, paying tribute to the 

equestrian roots of Hermès, incorporates elements 

inspired by horse tackle, such as buckles, turning 

into an authentic symphony of yellow gold strips.

\\SIXTHSENSE
GUCCI

Como que gritando que o Renascimento invadiu o Studio 

54, o director criativo da Gucci, Alessandro Michele, indi-

ca que a moda pode seguir várias direcções, várias lin-

guagens e diferentes inspirações. Colocando na colecção 

de Outono/Inverno traços de diversas influências, desde 

as tendências desportivas dos anos 70 aos detalhes apri-

morados da moda francesa e italiana dos anos 80, a Gucci 

apresenta peças exuberantes e ousadas: meias coloridas, 

jacquard, referências ao vestido tradicional chinês qipao e 

aos animais como pássaros, panteras, tigres, corujas e ser-

pentes. A serpente, por exemplo, visível nas malas handle 

top em múltiplos tons apresenta-se já como um importan-

te símbolo no universo criativo da Gucci. 

As if screaming the Renaissance has invaded Studio 54, 

Gucci’s creative director, Alessandro Michele, shows that 

fashion can follow various directions, various languag-

es   and different inspirations. Featuring traces of various 

influences in the autumn/winter collection, from 1970s 

sports trends to the refined details of 1980s French and 

Italian fashion, Gucci presents exuberant and bold pieces: 

coloured socks, jacquard, references to the qipao tradition-

al Chinese dress and to animals, such as birds, panthers, 

tigers, owls and snakes. The snake, for example, visible in 

the handle top bags in many colours, is revealed as an im-

portant symbol in Gucci’s creative universe.
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VERSACE

O conceito do Atelier Versace gira em torno da ideia de pura 

elegância. Fazendo jus a essa essência, a colecção de Ou-

tono/Inverno da refinada marca italiana mostra-se com 

novas formas compostas por volumes e drapeados que 

evidenciam um look controlado e fluido. Por entre as peças 

em cetim, casacos em caxemira e saltos altos com nós em 

couro que caem sobre o pé, os vestidos em tons marcantes 

como o vermelho sobressaem, provocando a sensação de 

sofisticação numa silhueta poderosa.

Versace’s concept revolves around the idea of   pure elegance. 

Living up to this essence, the autumn/winter collection by 

the exquisite Italian brand is revealed in new shapes com-

posed of volumes and draping, producing a controlled and 

flowing look. Highlights among the satin pieces, cashmere 

coats and high heels with leather knots falling over the foot, 

are the dresses in striking colours such red, provoking a 

sense of sophistication in a powerful silhouette.

BREGUET

Através de criações excepcionais que misturam a sofistica-

ção com a perícia mecânica, a Breguet tem conquistado o 

carinho de mulheres que marcaram a história, como Marie 

Antoinette. Este ano, homenageando a Imperatriz Josephi-

ne, a primeira esposa de Napoleão Bonaparte que adquiriu, 

em 1800, um pequeno relógio com diamantes como ador-

nos, a marca relojoeira criou o modelo Perles Impériales 

Haute Joaillerie. Com uma caixa em ouro rosa e diamantes 

de corte brilhante ao redor da borda do relógio em forma 

oval, este modelo apresenta um movimento mecânico e 

uma grande pérola no lugar das seis horas. Para completar 

a colecção, existe ainda um par de brincos e um anel. 

Through exceptional creations blending sophistication 

with mechanical expertise, Breguet has conquered the 

affection of women, who have gone down in history, in-

cluding Marie Antoinette. This year, honouring Empress  

Josephine, the first wife of Napoleon Bonaparte, who ac-

quired a small clock decorated with diamonds in 1800, 

the watch brand has created the Perles Impériales Haute 

Joaillerie model. With a rose gold case and brilliant cut di-

amonds surrounding the edge of the oval shaped watch, 

this model features a mechanical movement and a large 

pearl below the six o’clock point. To complete the collec-

tion, there is also a pair of earrings and a ring.

LUÍS ONOFRE

Nas suas propostas para a estação mais fria, o estilista 

português Luís Onofre traz um Coração Selvagem - numa 

homenagem ao tradicional Coração de Viana -, que une 

os opostos e pinta o Inverno com cores, formas e texturas 

que intensificam os detalhes de cada sapato. Sugerindo o 

conforto da camurça ou o requinte das peles, Luís Onofre 

fez com que os saltos perdessem altura, mas ganhassem 

elegância através das aplicações metálicas em ouro ou 

níquel preto e novas geometrias com efeitos facetados de 

diamante, trazendo a joalharia para a sapataria e transfor-

mando as sandálias em vestidos de gala.

In his suggestions for the colder season, Portuguese de-

signer Luís Onofre has a wild heart – Coração Selvagem 

is a tribute to the traditional Coração de Viana, the Viana 

Heart –, which unites contrasts and wraps winter in co-

lours, shapes and textures that intensify the details of each 

shoe. Suggesting the comfort of suede or the refinement of 

leather, Luís Onofre’s heels have lost in height, but gained 

in elegance with gold or black nickel metal applications 

and new geometries with the faceted effects of a diamond, 

bringing jewellery to shoemaking and turning sandals into 

ball gowns.



122 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 123 

ROLEX

Sinónimo de distinção e graciosidade, tanto a 

bordo de um veleiro como em terra firme, a Rolex 

apresentou uma nova versão do seu emblemático 

relógio de navegador, desenvolvido pela primeira vez 

em Rolesor Everose, uma combinação entre aço 904L 

e ouro Everose de 18 quilates. O Oyster Perpetual Yacht-

-Master 40, com um mostrador em tom de chocolate, é 

impermeável, preciso e confiável, atribuindo um carácter 

desportivo e elegante a qualquer pulso. Equipado com um 

calibre 3135, mecanismo mecânico de corda automática, 

pulseira Oyster com elos maciços e fecho de segurança 

que impede aberturas acidentais, este modelo é reconhe-

cido pela sua luneta giratória bidireccional.

Synonymous with distinction and gracefulness, both 

aboard a sailboat and on land, Rolex has introduced a new 

version of its emblematic nautical watch, for the first time 

developed in Everose Rolesor, a combination of 904L steel 

and 18 carat Everose gold. With a chocolate coloured dial, 

the Oyster Perpetual Yacht-Master 40 is waterproof, accu-

rate and reliable, adding a sporty and elegant touch to any 

wrist. Equipped with a 3135 calibre, mechanical automatic 

winding mechanism, Oyster bracelet with solid links and 

safety clasp that prevents accidental opening, this model 

is renowned for its bi-directional rotating bezel.

\\QUINTESSENCE
JIMMY CHOO

De inspiração militar, o modelo Mari 100 é uma das suges-

tões da marca londrina Jimmy Choo para a estação de Ou-

tono/Inverno. Em veludo bordeaux e com laços feitos atra-

vés de fita dupla também em veludo e detalhes em ouro, 

estes sapatos forrados em couro – tal como a sola – trazem 

uma atitude ousada ao guarda-roupa feminino, garantindo 

a pose necessária para enfrentar os dias frios que se apro-

ximam. Com um salto de 10 cm, esta proposta da Jimmy 

Choo exibe-se como uma opção elegante e, ao mesmo 

tempo, extravagante, dando um toque de exuberância a 

qualquer look mais clássico. 

With military inspiration, the Mari 100 model is one of the 

suggestions from London brand Jimmy Choo for the au-

tumn/winter season. In Bordeaux velvet and with dou-

ble-faced velvet ribbon laces and with gold hardware, 

these leather lined shoes - including the leather sole - 

bring boldness to the female wardrobe, ensuring the right 

attitude needed to face the cold days that are approaching. 

With a 10 cm heel, this Jimmy Choo model is as an elegant 

yet extravagant option, adding a touch of exuberance to 

any more classic look.



ROYAL SALUTE

Lançado a 2 de Junho de 1953, a propósito da comemo-

ração do Dia de Coroação da Rainha Isabel II, este uísque 

escocês com o selo de qualidade Chivas Brothers resulta 

da junção perfeita de uísques de malte envelhecidos indi-

vidualmente em barris de carvalho durante 21 anos. De cor 

dourada, reflectindo a riqueza dos sabores, o Royal Salute 

deve o seu nome à tradicional saudação real, em que uma 

salva de tiros é disparada em sinal de respeito por digni-

tários poderosos. Engarrafado em bilhas de porcelana bri-

tânicas, feitas à mão, este uísque ostenta aromas frutados 

suaves e uma fragrância floral delicada. 

Launched on June 02, 1953, to mark Queen Elizabeth II’s cor-

onation day, this Scotch whiskey, with the Chivas Brothers 

seal of quality seal, results from the perfect blend of malt 

whiskeys, which have been aged individually in oak casks, 

for 21 years. Golden in colour, reflecting the richness of 

its flavours, Royal Salute owes its name to the traditional 

royal salute in which a salvo is fired as a sign of respect for 

powerful dignitaries. Bottled in handmade British porcelain 

decanters, this whiskey boasts soft fruity aromas and a 

delicate floral bouquet.
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GIORGIO ARMANI FOR BUGATTI

Pela primeira vez, a Giorgio Armani e a Bugatti juntaram-se 

na criação de uma linha de produtos que promovem a ele-

gância intemporal. Numa colecção cápsula para este Ou-

tono/Inverno, as duas marcas de reconhecimento inter-

nacional pensaram, em conjunto, em acessórios e vestuá-

rio que sirvam as necessidades do homem sofisticado que 

procura constantemente o luxo exclusivo, oferecendo-lhe 

produtos de alta qualidade a nível de materiais e habilidade 

artesanal. Com detalhes icónicos, como o emble-

ma da Bugatti nos pendentes das malas e a cor 

azul característica da marca a revestir o interior 

dos sacos de viagem e do calçado, esta colecção 

tem na elegante mala em couro macio, com um 

conveniente bolso frontal, o seu highlight. 

Giorgio Armani and Bugatti have joined forces for the first 

time, creating a range of products that promote timeless 

elegance. In a capsule collection for this autumn/winter, 

the two internationally recognised brands have together 

designed accessories and clothes that meet the needs of 

the sophisticated man, who is constantly looking for ex-

clusive luxury, offering him high quality products in terms 

of materials and craftsmanship. With iconic details such as 

the Bugatti emblem on the bag pendants 

and the brand’s characteristic blue to line 

the inside of the travel bags and shoes, the 

highlight of this collection is the elegant soft 

leather bag with a convenient front pocket.
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RALPH LAUREN

A pensar no herói aventureiro capaz de liderar os seus ami-

gos rumo à vitória numa prova de vela, a Ralph Lauren apre-

sentou a sua nova fragrância, mais concentrada, mais in-

tensa e ainda mais luxuosa. Polo Blue Eau de Parfum evoca 

uma sensação de liberdade e bem-estar, marcada por notas 

mais distintas, uma concentração maior de ingredientes e 

uma embalagem refinada inspirada pelos elementos náuti-

cos, tanto o mar aberto como o grande céu azul que o acom-

panha, colocando em evidência uma interpretação ainda 

mais elegante da icónica fragrância da marca.

With the adventurous hero in mind, able to lead his friends 

to victory in a sailing competition, Ralph Lauren has pre-

sented its new fragrance, which is more concentrated, 

more intense and even more luxurious. Polo Blue Eau 

de Parfum evokes a feeling of freedom and well-being, 

marked by more distinct notes, a higher concentration of 

ingredients and an elegant bottle, inspired by maritime el-

ements, both the open sea and the big blue sky accompa-

nying it, highlighting an even more elegant interpretation 

of the brand’s iconic fragrance.

MIGUEL VIEIRA

Sabendo da importância das cores e das emoções que de-

sencadeiam, Miguel Vieira veste a sua colecção Outono/

Inverno de preto caviar e de vários tons de azul, e ilumina-

-os com branco puro, com amarelo mostarda e outras to-

nalidades contrastantes. Neoprene, acolchoados, fazen-

das, crepe de seda e pêlo conjugam-se para criar fatos es-

truturados e cortes irrepreensíveis. Quanto aos acessórios, 

Miguel Vieira conjuga a harmonia com uma paleta de cores 

que carimbam poder e elegância, visível em artigos como 

calçado, sacos, lenços, pulseiras e gravatas. 

Aware of the importance of colours and the emotions they 

trigger, Miguel Vieira dresses his autumn/winter collection 

in black caviar and various shades of blue, illuminating 

them with pure white, mustard yellow and other contrast-

ing shades. Neoprene, padding, pieces of cloth, silk crepe 

and fur combine to create structured suits and immaculate 

cuts. As for accessories, Miguel Vieira combines harmony 

with a palette of colours reflecting power and elegance, 

visible in items such as footwear, bags, scarves, bracelets 

and ties.
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HACKETT LONDON

Seguindo a sua herança britânica, mas conferindo uma 

actualização contemporânea sobre as peças clássicas nas 

linhas casual e formal, a Hackett London sugere, para o 

Outono/Inverno, uma colecção que reflicta o homem mo-

derno que procura a elegância tanto no seu local de traba-

lho, como na sua vida pessoal. Os looks em xadrez, seja em 

casacos de lã sobrepostos em coletes acolchoados ou fatos 

clássicos, disponíveis em marinho e azeitona, tornam-se 

uma afirmação de estilo na próxima estação.

Following its British heritage, but giving a contemporary 

update to the classic pieces in its casual and formal rang-

es, Hackett London’s autumn/winter collection reflects the 

modern man who is looking for elegance both in his work-

place and in his personal life. Whether in woollen jackets 

worn above padded vests or classic suits, available in navy 

and olive, chequered twill looks are set to become a style 

statement in the next season.



HUCKER 
RESIDENCE
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Na exuberância de Miami
In the exuberance of Miami

LUXURY  STYLE
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Banhada pelas águas do canal da Baía Biscayne, que 

rasga de forma silenciosa o bairro de Coconut Grove, em 

Miami, no estado norte-americano da Flórida, a Hucker 

Residence é um projecto do atelier [STRANG], reconhe-

cido pelos seus designs modernistas já muito aclamados 

internacionalmente. Erguida em três andares, esta casa 

luxuosa apresenta um design dominado pelas linhas com-

pridas e limpas, que facilmente se fundem com a exube-

rância do bairro e a trajectória das águas que correm em 

frente. Caracterizada por comportar uma zona principal e 

um edifício secundário, que inclui uma suíte para albergar 

os hóspedes, um escritório e um estúdio de arte, a Hucker  

Residence mostra uma estrutura substancialmente alta, 

de forma a minimizar o impacto das tempestades, da su-

bida das águas do mar e dos furacões, que tão frequente-

mente assombram a região da Flórida. 

Rodeada de vegetação que, graças às grandes janelas 

do chão ao tecto, parece invadir o interior da casa, ilumi-

nando-a com o verde das árvores autóctones e as cores 

das flores, este projecto com assinatura de Max Strang, 

Alexandra Mangimelli, Maria Ascoli, Jason Adams e Jor-

dan Johnson ostenta uma decoração minimalista. Com 

os tons brancos a dominar a paleta de cores, enriquecida 

pelas madeiras que realçam o chão e os mármores que 

sobem parte das paredes, a Hucker Residence destaca-se 

como um refúgio aprimorado na paisagem da atractiva ci-

dade de Miami.

Bathed by the waters of the Biscayne Bay channel, 

which silently passes right through Miami’s Coconut 

Grove neighbourhood, in the US state of Florida, Hucker 

Residence is a project by [STRANG] studio, recognised for 

its modernist designs, already highly acclaimed interna-

tionally. Built over three floors, the design of this luxuri-

ous house is dominated by long, clean lines, which easily 

merge with the exuberance of the neighbourhood and the 

water flowing in front of it. Comprising a main zone and a 

secondary building, which includes a suite to accommo-

date guests, an office and an art studio, Hucker Residence 

reveals a substantially high structure, in order to minimise 

the impact of storms, rises in sea water and hurricanes, 

which so often overshadow the Florida region.

Surrounded by vegetation, which, thanks to the large 

floor-to-ceiling windows, seems to invade the building’s 

interior, brightening it with the green of native trees and 

the colours of the flowers, this project designed by Max 

Strang, Alexandra Mangimelli, Maria Ascoli, Jason Adams 

and Jordan Johnson boasts a minimalist decoration. With 

white tones dominating the colour palette, enriched by the 

woods that emphasise the floor and the marbles climbing 

up part of the walls, Hucker Residence stands out as a re-

fined refuge in the landscape of the attractive city of Miami.

Os tons brancos compõem a 
decoração minimalista da Hucker 

Residence. \\ White tones compose 
the minimalist decoration of the 

Hucker Residence.
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MERCEDES CLASSE E
O futuro começa agora
The future starts now

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAFY © MERCEDES-BENZ
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Abrindo as portas do futuro, o novo Mercedes Classe E, a 

décima geração de um modelo com 70 anos, chegou este 

ano repleto de tecnologias e de sistemas de assistência de 

elevado nível que visam melhorar a experiência de condu-

ção e a segurança dos ocupantes. 

O sistema de assistência à travagem de emergência, o 

Impulse Side que, num eventual embate lateral, afasta o 

condutor da porta, o sistema que lê e reduz a velocidade 

automaticamente (Speed Limit Pilot) são apenas exem-

plos das inúmeras tecnologias dos pacotes Pre-Safe ou 

Pre-Safe Plus.

Dando a sensação de entrarmos numa nave espacial, 

este Classe E possui um cockpit panorâmico com dois 

ecrãs HD na horizontal totalmente personalizáveis, bem 

como um sistema de carregamento de smartphones por 

indução. Está ainda equipado com controlos adicionais, na 

forma de um touchpad, com controlador na consola cen-

tral, que permitem reconhecer a escrita manual, e ainda 

o controlo por voz. Pela primeira vez na Mercedes, este  

Classe E possui um Assistente de Estacionamento Remo-

to, através de uma aplicação para iOS ou Android.

No que respeita ao design, os traços conservadores 

mantiveram-se, porém a longa distância entre eixos, as 

rodas de grandes dimensões e uma linha bem definida 

tornam-no elegante e moderno.

O novo Classe E chegou ao mercado com a versão E 200, 

com um motor de quatro cilindros a gasolina, e as versões 

E 350d e E 220d, este último com um novo motor de quatro 

cilindros a diesel.

Opening the doors to the future, the new Mercedes 

E-Class, the tenth generation of a 70-year-old model, has 

arrived this year packed with technology and high level 

assistance systems aimed at improving the driving expe-

rience and the safety of the vehicle’s occupants.

The emergency braking assistance system, the Impulse 

Side, which, in case of a side impact, moves the driver away 

from the door, and the system that automatically reads 

and reduces the speed (Speed   Limit Pilot) are just some 

examples of the many technologies in the Pre-Safe or Pre-

Safe Plus packages. 

Giving you the feeling you’re entering a spaceship, this 

E-Class boasts a panoramic cockpit with two fully cus-

tomisable horizontal HD screens, as well as an induction 

charging system for smartphones. It is further equipped 

with additional controls, in the form of a touchpad, with a 

controller in the central console, which recognises hand-

writing, and also voice control. In a first for Mercedes, this 

E-Class features a Remote Parking Assistant, through an 

iOS or Android application.

As for the design, its conservative outlines have been re-

tained, while the long wheelbase, the large wheels and a 

well-defined line make it elegant and modern.

The new E-Class hits the market with the E 200 version, 

with a four-cylinder petrol engine, and the E 350d and  

E 220d versions, the latter with a new four-cylinder  

diesel engine.
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NUMARINE 60 
FLYBRIDGE

Linhas musculadas \\ Muscular lines
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ALBERTO COCCHI
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Com 18,4 metros de comprimento (LOA) e 5,15 metros 

de boca, o seu exterior seduz pela silhueta luminosa, de 

linhas ‘musculadas’, e pelo uso do vidro, o que lhe confere 

transparência. Já o interior fascina pelos espaços abertos 

e desafogados, pelas enormes janelas panorâmicas, pelos 

LED’s que se acendem quando a noite cai, pelas três suí-

tes para convidados, para 

além da suíte exclusiva do 

proprietário, cujas áreas são 

muito maiores do que seria 

de esperar num iate destas 

dimensões. Dada a lumino-

sidade das áreas internas, 

seria fácil de adivinhar que o 

vidro se estende também ao 

interior, mas este é harmo-

niosamente combinado com aço inoxidável, concedendo 

contemporaneidade e luxo aos espaços. 

Por muito prazeroso que seja admirá-lo numa qualquer 

marina ou num porto, o Numarine 60 Flybridge foi feito 

para rasgar os mares, proporcionando conforto e momen-

tos felizes.

With a length of 18.4 metres (LOA) and a width of 5.15 

metres, its exterior seduces with its luminous silhouette, 

of ‘muscular’ lines, and for the use of glass, which gives 

it transparency. The interior fascinates with its open and 

comfortable spaces, the huge panoramic windows, the 

LEDs that light up when night falls, the three guest suites, 

in addition to the exclusive 

master suite, the areas of 

which are a lot larger than 

would be expected in a yacht 

of these dimensions. Given 

the brightness of its internal 

areas, it would be easy to as-

sume that the glass also ex-

tends to the interior, but this 

is harmoniously combined 

with stainless steel, adding contemporary flair and luxury 

to the spaces. 

However pleasurable it may be to admire it in any marina 

or port, the Numarine 60 Flybridge was made to tear through 

the seas, providing comfort and moments of happiness.

Seguindo o tradicional estilo desenvolvido pelo grupo 

turco, com um design desportivo e espaçosas áreas num 

interior inundado de luz, o Numarine 60 Flybridge foi desen-

volvido pelo designer Can Yalman, autor do conceito, linhas 

externas e interior, por Um-

berto Tagliavini, arquitecto 

naval, e Gurit, responsável 

pela engenharia estrutural.

As técnicas de constru-

ção Numarine – por infusão 

a vácuo – tornaram este 

Flybridge 60 muito compe-

titivo na sua gama, podendo 

alcançar, segundo o esta-

leiro, 35 nós em velocidade 

máxima e 28 em cruzeiro. 

Graças também aos dois 

motores Volvo IPS 950, de 

725 hp cada, cuja pequena dimensão permitiu aumentar 

a capacidade do tanque de combustível para 3200 litros, 

conferindo-lhe uma autonomia de 375 milhas náuticas, 

uma redução do consumo de combustível em 30%, menos 

30% de emissões de CO2, menos 50% de ruídos, facilitando, 

igualmente, a sua condução.

Following the traditional style developed by the Turkish 

group, with a sporty design and spacious areas in an inte-

rior flooded with light, the Numarine 60 Flybridge has been 

developed by designer Can Yalman, the name behind the 

concept, external lines and 

the interior, Umberto Taglia-

vini, naval architect, and Gurit, 

responsible for the structural 

engineering.

The Numarine construc-

tion techniques – by vacuum 

infusion – have made this 

Flybridge 60 highly competi-

tive in its range, able to reach, 

according to the shipbuilder,  

a top speed of 35 knots and 

28 cruising. Also thanks to 

its two Volvo IPS 950 engines, 

725 hp each, whose small size allowed the fuel tank ca-

pacity to be increased to 3200 litres, giving it a range of 375 

nautical miles, a 30%, reduction in fuel consumption, 30% 

less CO2 emissions, 50% less noise, while also making it 

easier to sail.

O tipo de motores usados permitiu 
aumentar a capacidade do tanque 

de combustível e a autonomia, 
reduzindo o consumo e as emissões 
de CO2. \\ The type of engines used 
allowed the fuel tank capacity and 

range to be increased, reducing 
consumption and CO2 emissions.

O interior fascina pelos espaços 
abertos e desafogados e pelas 

enormes janelas panorâmicas. \\ 
The interior fascinates with its open 

and comfortable spaces and the 
huge panoramic windows.
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GULFSTREAM 
G650ER

Mais longe e mais depressa
Further and faster

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAFY © 2016 GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION
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Quebrando todos os recordes dos jactos executivos ao 

voar, por exemplo, de Nova Jersey, nos EUA, até Hong Kong, 

China, em apenas 14 horas e sete minutos, o Gufstream 

G650ER, um luxuoso upgrade do G650, é a concretização 

da promessa da Gufstream de levar os clientes mais longe 

e mais depressa do que qualquer outro avião executivo. A 

principal diferença entre este e o seu antecessor é a capa-

cidade do tanque de combustível, que comporta uma to-

nelada a mais, incrementando a sua autonomia (permitin-

do mais 926 km de voo), sendo possível voar de Genebra 

ao Havai sem necessidade de reabastecimento. O G650ER 

pode voar sem parar 7500 milhas náuticas (13.890 km), a 

uma velocidade de Mach 0.85, ou 6400 milhas náuticas 

(11.853 km), a Mach 0.90, podendo atingir uma velocidade 

máxima de Mach 0.925.

A cabine de passageiros do G650ER tem as mesmas es-

pecificações e conforto do G650: 14 metros de comprimen-

to, 16 janelas panorâmicas, um sistema de pressurização 

de tecnologia avançada, que minimiza os efeitos do jet lag, 

capacidade para dez passageiros deitados ou 19 sentados e 

quatro tripulantes, assentos espaçosos, que se transformam 

em escritório ou em quarto, e duas casas de banho. Os pas-

sageiros podem aproveitar ainda dois sistemas multicanais 

de comunicação por satélite, uma rede sem fios privada e 

um sistema de dados de alta velocidade para acesso à In-

ternet. Os actuais proprietários do Gulfstream G650 podem 

fazer o upgrade dos seus jactos para o G650ER.

Breaking all business aircraft records by flying, for exam-

ple, from New Jersey, USA, to Hong Kong, China, in just 14 

hours and seven minutes, the Gulfstream G650ER, a luxury 

upgrade of the G650, is the realisation of Gulfstream’s prom-

ise to take customers further and faster than any other 

business jet. The main difference between this model and 

its predecessor is the fuel tank capacity, which takes a 

tonne more, increasing its range (enabling it to fly a further 

926 km), making it possible to fly from Geneva to Hawaii 

without the need to refuel. The G650ER can fly 7500 nauti-

cal miles (13,890 km) non-stop at a speed of 0.85 Mach, or 

6,400 nautical miles (11,853 km) at 0.90 Mach, and boasts a 

top speed of 0.925 Mach. 

The passenger cabin of the G650ER has the same spec-

ifications and comfort as the G650: 14 metres long, 16 pan-

oramic windows, an advanced technology pressurisation 

system, which minimises the effects of jet lag, seating for 

ten passengers lying down, or 19 seated, and four crew 

members, spacious seating, which transform into an office 

or a bedroom and two bathrooms. Passengers can also en-

joy two multi-channel satellite communication systems, a 

private wireless network and a high-speed data system for 

Internet access. Current owners of a Gulfstream G650 can 

upgrade their jets to a G650ER.
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E o vencedor foi…? \\ And the winner was...?

PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT MARIA MANUEL FREITAS \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY RAMIRO JESUS

RANGEL 
GOLF CUP

Tal como partilhámos consigo na última edição, foi no 

dia 2 de Julho que teve lugar a segunda etapa qualifica-

tiva do Rangel Golf Cup 2016, no Campo Real Golf Course 

(Torres Vedras). A Villas&Golfe, enquanto media partner, 

constatou que este foi mais um grande dia de golfe para 

todos os intervenientes. Muitas tacadas, muitos pontos e, 

claro, muitos prémios. Nesta etapa foi José Andrade o pri-

meiro classificado Net, vencedor do Prémio Rangel, com 

72 pancadas. Depois de apurados mais 13 jogadores, mal 

podíamos esperar pela grande final, para descobrir quem 

seria o grande vencedor da 

edição de 2016 do torneio.

A data estava marca-

da: dias 22 e 23 de Julho, no  

Salgados Golf Course (Algar-

ve). Na véspera do grande 

dia, após um agradável jan-

tar de boas-vindas aos jo-

gadores, seguiu-se um shot 

nocturno, do qual saiu ven-

cedor Álvaro Dinis, com um 

Prémio Audi. E foi precisamente o espírito desse convívio 

que se prolongou até ao final do torneio, a que se aliou um 

dia quente, que muito evidenciou as características desa-

fiantes do campo e da paisagem. E o grande vencedor do 

Rangel Golf Cup 2016 foi…? José Jesus Costa, com 65 pan-

cadas Net.

Além dos vencedores nas categorias Net, Gross, Nearest 

to the Pin e Longest Drive, como é habitual nos torneios da 

Rangel, mais jogadores foram contemplados com magnífi-

cos prémios na tômbola digital. Vencedores e vencidos são, 

sobretudo, protagonistas de um torneio que termina, pela 

oitava edição, num desejo renovado de repetir este dia. 

Just as we revealed to you in our last issue, July 02 saw 

the second qualification stage of the Rangel Golf Cup 

2016, held at Campo Real Golf Course (Torres Vedras).  

Villas&Golfe, as media partner, was there to witness yet an-

other great day of golf for everyone involved. Many shots, 

many points and, of course, many prizes. In this stage, 

José Andrade took first place in the Net event, winning the 

Rangel Prize, with 72 shots. With 13 more players making it 

through the qualifiers, all that was left was the grand final, to 

discover who would be the overall winner of the 2016 edi-

tion of the tournament.

The date set for the event 

was July 22 and 23, at Salga-

dos Golf Course (Algarve). On 

the night before the big day, 

following a pleasant wel-

come dinner for the players, 

there was a ‘night shot’, the 

winner of which was Álvaro 

Dinis, winning an Audi Prize. 

And it was precisely this 

spirit of conviviality that continued right throughout the 

tournament, which endured a hot summer’s day, revealing 

the challenging aspects of the course and the landscape. 

And the overall winner of the Rangel Golf Cup 2016 was…? 

José Jesus Costa, with a net score of 65 shots.

In addition to the winners in the Net, Gross, Nearest to 

the Pin and Longest Drive categories, as is usually the case 

in Rangel tournaments more players were treated to mag-

nificent prizes by means of a digital prize draw. Whether 

winner or loser, everyone witnessed a tournament that 

ended, in its eighth edition, with the desire to repeat the 

day once again. 

José Jesus Costa, com 65 pancadas 
Net, foi o grande vencedor do Rangel 

Golf Cup 2016. \\ José Jesus Costa, 
with a net score of 65, was the 

overall winner of the Rangel Golf 
Cup 2016.



Português, de alma e coração
Portuguese, body and soul 
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Na mesma rota dos antepassados, o golfista português 

Filipe Lima atravessou o Atlântico rumo à cidade maravi-

lhosa. Com o orgulho estampado no seu rosto, Filipe Lima 

preparava-se para representar Portugal numa das com-

petições mais importantes do mundo desportivo: os Jo-

gos Olímpicos. Com ele partia Ricardo Melo Gouveia, outro 

golfista luso que, após 112 anos de ausência da modalida-

de nos Jogos Olímpicos, vestia as cores portuguesas para 

mostrar a garra nacional e lutar por medalhas. 

Com 34 anos e uma carreira marcada por uma lesão que 

o deixou ser ultrapassado por atletas mais jovens, como 

Ricardo Melo Gouveia (o actual número um português), 

Filipe Lima carrega uma história de força de vontade. A 

paixão pelo golfe nasce em França, terra para onde o pai 

português tinha emigrado há mais de 60 anos. Desde os 

seus três anos que Filipe Lima brincava no campo de gol-

fe onde o pai trabalhava, apanhando bolas e batendo-lhes 

com o taco. Quis o destino que o golfe nunca o abandonas-

se, tendo entrado na equipa nacional francesa com 12 anos. 

Durante nove anos vestiu o uniforme francês, até que o re-

gresso do pai a Portugal despertou a sua vontade de repre-

sentar o país nas competições de golfe. Hoje, Filipe Lima é 

português de alma e coração. E foi com toda essa alma que 

pisou o campo de golfe olímpico, neste Rio 2016. Depois 

de conquistar o Najeti Open, uma prova do Challenge Tour 

que decorreu em França, e subir ao 370.º lugar do ranking 

mundial, o golfista conseguiu apurar-se para a competição 

no Brasil, beneficiando de desistências. «Desde pequenino 

que assisto aos Jogos. Nunca pensei que o golfe voltasse 

a ser um desporto olímpico e que eu iria ter a sorte de lá 

estar», dizia o atleta luso. No entanto, mesmo fazendo um 

balanço positivo do seu jogo, Filipe Lima não alcançou a 

desejada medalha, ficando-se pela 48.ª posição do torneio, 

com um total de 288 pancadas, quatro acima do par. 

Following the same route as his ancestors, Portuguese 

golfer Filipe Lima crossed the Atlantic heading for Rio. 

With pride plastered on his face, Filipe Lima was prepar-

ing to represent Portugal in the world’s greatest sporting 

event: the Olympic Games. Joining him on this journey Ri-

cardo Melo Gouveia, another Portuguese golfer, who, after 

112 years’ absence of the sport at the Games, was wearing 

Portuguese colours to show the national spirit and to fight 

for medals. 

At 34 and with a career marked by injury, which saw 

him overtaken by younger players, such as Ricardo Melo 

Gouveia (the current Portuguese number one), Filipe Lima 

boasts a story coloured by willpower. His love of golf came 

about in France, where his Portuguese father emigrat-

ed more than 60 years ago. Since the age of three, Filipe 

Lima would play about at the golf course where his father 

worked, fetching balls and hitting them with a club. Fate 

would have that golf would never leave him, and he joined 

the French national team at the age of 12. For nine years 

he wore French colours, until his father’s return to Portugal 

aroused in him the desire to represent his other homeland 

in golf competitions. Today, Filipe Lima is Portuguese body 

and soul. And it was with all his soul that he stepped onto 

the Olympic golf course, at the 2016 Rio Games. Having won 

the Najeti Open, a Challenge Tour tournament, which was 

held in France, and rising to place 370 in the world rank-

ings, the golfer managed to qualify for the event in Brazil, 

taking advantage when others dropped out. «I’ve been 

watching the Games since I was small. I never thought that 

golf would become an Olympic sport again and I would be 

lucky enough to be there», the Portuguese player explains. 

However, even though he played well, Filipe Lima didn’t get 

the medal he hoped for, ending the event in 48th place, with 

a total of 288 shots, four above par. 
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PALHEIRO GOLF
No coração da ilha da Madeira

In the heart of the island of Madeira

Erguendo-se acima do nível do mar, proporcionan-

do um cenário pintado pela paisagem montanhosa da 

ilha da Madeira e pela resplandecente baía do Funchal, o  

Palheiro Golf é um dos mais belos campos de golfe da  

Europa. Projectado de forma a incorporar, da melhor ma-

neira, o terreno acidentado, este campo é composto por 

cristas abruptas e vales profundos que garantem uma 

experiência aliciante, até para jogadores profissionais. 

Localizado na Quinta do Palheiro, perto da Casa Velha do 

Palheiro, um hotel de cinco estrelas com a insígnia Re-

lais & Châteaux, o Palheiro Golf inclui 18 buracos de par 

72, espalhados por uma propriedade rural com mais de 

200 anos marcada pelo ambiente tranquilo e verdejante, 

graças ao pinheiro bravo e à floresta botânica com vege-

tação subtropical que torna a atmosfera única e perfu-

mada. Com cada tacada a ser acompanhada pela melodia  

Rising up above sea level, producing a setting coloured 

by the mountainous scenery of the island of Madeira and 

by the stunning Bay of Funchal, Palheiro Golf is one of 

Europe’s most beautiful golf courses. Designed so as to 

incorporate, in the best way possible, the rugged terrain, 

this course is made up of abrupt ridges and deep valleys 

that ensure an exciting experience, even for professional 

golfers. Located within the Quinta do Palheiro, close to 

the Casa Velha do Palheiro, a five-star hotel boasting the 

Relais & Châteaux insignia, Palheiro Golf is a par 72, 18-

hole course, developing over a rural property dating back 

more than 200 years, marked by its peaceful and verdant 

setting, thanks to the maritime pine and the botanical for-

est with subtropical vegetation rendering the atmosphere 

unique and perfumed. With every shot accompanied by 

the melody of birdsong, playing at Palheiro Golf requires 
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dos pássaros, o jogo no Palheiro Golf exige precisão, não 

fossem os fairways bem definidos e os bunkers colocados 

estrategicamente ao pé de greens rápidos e ondulados.

Equipado com uma academia de treino e com um pro-

fissional de golfe disponível para aconselhar os golfistas, 

este campo intitula-se ideal para iniciantes e jogadores 

de nível intermédio que procurem aprimorar as suas ha-

bilidades. Para além da academia, com um campo curto 

de seis buracos e áreas de driving range, putting green e 

chipping green com bunkers, o Palheiro Golf coloca ainda 

à disposição dos jogadores um clubhouse, perfeito para 

momentos de relaxamento antes e depois de cada parti-

da. Com interiores amplos e luminosos e uma arquitectura 

tipicamente madeirense, o Palheiro Golf Clubhouse integra 

um restaurante com menus de almoço e jantar onde reina 

a cozinha portuguesa, ainda que com alguns ingredientes 

mediterrânicos e orientais a infiltrarem-se harmoniosa-

mente no cardápio.

precision, given the well-defined fairways and bunkers 

strategically placed beside the fast and undulating greens.

Featuring a teaching academy and a golf pro on hand 

to advise golfers, this course is ideal for beginners and 

intermediate level players looking to improve their skills. 

In addition to the academy, with its short six-hole course 

and driving range, putting green and chipping green with 

bunkers, Palheiro Golf also provides players with a club-

house, perfect for moments of relaxation before and after 

each round. With spacious and bright interiors and typi-

cally Madeiran architecture, the Palheiro Golf clubhouse 

contains a restaurant offering lunch and dinner menus,  

in which Portuguese cuisine prevails, joined by some  

Mediterranean and oriental influences, harmoniously en-

tering the line-up.

A noite de 14 de Agosto, no T Clube, no Algarve, tornou-

-se memorável para a Clínica Hugo Madeira e a Perfumaria 

Otro. Da união entre estas duas marcas de luxo só podia 

resultar uma verdadeira e elegante Golden Night. Reuni-

ram parceiros, amigos, pacientes e clientes num espaço 

de requinte, onde a satisfação e alegria se fizeram notar. 

E a Villas&Golfe, como media partner, assistiu ao charme 

desta celebração.  Actuando, ambas as marcas, num mer-

cado de luxo, Hugo Madeira e Hugo Banha não deixaram 

de ter em conta esse conceito na realização deste evento, 

todo ele envolvido num cenário de extremo glamour e ele-

gância. Já William Shakespeare dizia: «Há quem diga que 

todas as noites são de sonho. Mas, há também quem ga-

ranta que nem todas, só as de Verão». E foi uma inesquecí-

vel e agradável noite de Verão que a Clínica Hugo Madeira 

e a Perfumaria Otro proporcionaram a todos os presentes. 

The night of August 14 proved memorable for Clínica 

Hugo Madeira and Perfumaria Otro, at the T Club, in the  

Algarve. The union of these two luxury brands could only 

result in a truly elegant ‘Golden Night’. Partners, friends, pa-

tients and clients gathered in a sophisticated setting radi-

ating satifaction and joy.  As a media partner, Villas&Golfe 

witnessed this charming celebration. With both brands 

active in the luxury market, Hugo Madeira and Hugo 

Banha made sure to bear this concept in mind, shrouding 

this event in extreme glamour and elegance. As William 

Shakespeare said: «Some say every night is a night of 

dreams. Others assure us that not all nights are of dreams, 

only summer nights». And it was indeed an unforgettable 

and pleasant summer evening that Clínica Hugo Madeira 

and Perfumaria Otro provided everyone present.

HUGO MADEIRA E HUGO BANHA

\\SOCIAL

GOLDEN NIGHT 
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PAUL TAYLOR, SOFIA ANDREZ, ALEXANDRE PINTO E HÉLDER MARTINS

 SHOWROOM - SOFIA ANDREZ INTERIORS

No passado dia 15 de Agosto, numa noite calorosa e de 

glamour, Sofia Andrez Interiors apresentou, num ambien-

te acolhedor e de charme, o showroom que trouxe a Vila-

moura, no Algarve, as cores do mar e a beleza decorativa. 

Este projecto servirá para promover a segunda fase do Lo-

rangerie, empreendimento que está em construção num 

complexo turístico de luxo. A Villas&Golfe presenciou, 

bem de perto, o novo conceito de decoração que deslum-

brou todos os convidados. No evento esteve presente a 

administração da Vilamoura World, representada pelo pre-

sidente, Mr. Paul Taylor, e mais de 150 pessoas convidadas, 

das mais variadas áreas, como advocacia, arquitectura, 

agentes imobiliários, etc. O showroom é um espaço perso-

nalizado, onde se encontram áreas de sala de jantar e de 

estar, cozinha, biblioteca, instalação sanitária e sistema de 

smart solutions, assim como uma envolvente zona exte-

rior, onde a presença do jardim tropical nos leva a acreditar 

que estamos num oásis, no meio de Vilamoura.

On a warm and glamorous evening, on August 15, in  

an inviting and charm-filled atmosphere, Sofia Andrez 

Interiors presented its showroom, which brought the co-

lours of the sea and decorative beauty to Vilamoura, in the  

Algarve. This project aims to promote the second phase of 

L’orangerie, a development under construction within the 

luxury holiday resort. Villas&Golfe was given an up-close 

insight into the new decoration concept, which wowed 

all the guests. The event was attended by the Vilamoura 

World administration, represented by CEO Paul Taylor, and 

by more than 150 guests invited from various fields, such 

as law, architecture, real estate agents, etc. The showroom 

is a customised space, with dining and living room areas, 

kitchen, library, toilet and smart solutions system, as well 

as a surrounding outdoor area, whose tropical garden leads 

us to believe we are in an oasis, in the middle of Vilamoura. 
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