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EQUIPA VILLAS&GOLFE TEAM

Another year has started. Once again our wish is to share 

our features with you, and, as Leonardo Da Vinci once said, 

«time abides long enough for those who know how to 

use it». We invite you to make the most of it with us. En-

joy fashion, the world of lifestyle, art and culture, and, now, 

even the recipes created by chef Christian Rullan that we 

have prepared for you. Read. Make the most of time. We 

encourage you to make the most of simple things and 

we reveal the best of the world through our experiences. 

There’s always a reason to devote time to our pages. This 

year our wish is for you to continue in our company on this 

long journey. Our wish is for 2017 to be a year of change, 

for the better, and for you to take a look through our in-

spiring articles. In this issue 43 we focus on the concept 

of ‘Made in Angola’, through the words of our interviewee 

António Henriques da Silva, who tells us about the insti-

tution he represents – Apiex; we also listen to Max Alier, 

who gives his views on the role of the IMF in the country; 

through talking to Malé, we discover the importance of 

the recent creation of Golf Federation in Angola; and ku-

dos to the Raízes Cruzadas project, by Paula Tavares, with 

success beyond the confines of Angola. In this first issue of 

the year, look out for the comprehensive coverage of the 

memorable Villas&Golfe events as part of celebrating 15 

years of the international publication. Among the events to 

remember, we highlight the grand final of the Villas&Golfe 

International Cup, which took place at Troia Golf, in Portugal. 

Delight, once again, in the stunning images contained in 

these pages. Dear reader, delight in life, make the most of 

time and make it memorable. 

  

Começamos mais um ano. Queremos, de novo, partilhar 

os nossos temas, e, como dizia Leonardo Da Vinci, «o tem-

po dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo». 

Convidamo-lo a aproveitar connosco. Desfrute da moda, 

do universo lifestyle, da economia, da arte e da cultura, e, 

agora, até das receitas do chef Christian Rullan que temos 

para si. Leia. Aproveite o tempo. Incentivamo-lo a tirar par-

tido das coisas simples e mostramos o melhor do mundo 

através das nossas experiências. Há sempre motivos para 

dedicar tempo às nossas páginas. Este ano, queremos que 

continue a acompanhar-nos nesta longa viagem. Dese-

jamos que 2017 seja um ano de mudança, positiva, e que 

passeie pelos nossos temas inspiradores. Neste número 

43 debruçamo-nos sobre o tema made in Angola, através 

das palavras do nosso entrevistado António Henriques da 

Silva, que nos fala da instituição que representa – a Apiex; 

também demos voz a Max Alier, que fez observações so-

bre o papel do FMI no país; já da conversa com Malé en-

tendemos a importância que a Federação de Golfe terá em 

Angola, agora com a sua criação; de referir também que o 

projecto Raízes Cruzadas, de Paula Tavares atravessou as 

fronteiras de Angola. Nesta primeira edição do ano, este-

ja atento à cobertura completa dos eventos memoráveis 

da Villas&Golfe no âmbito da celebração dos 15 anos da 

publicação internacional. De entre os eventos a recordar, 

salientamos a grande final do Villas&Golfe International 

Cup, que teve lugar no Troia Golf, em Portugal. Prenda-se, 

mais uma vez, às imagens encantadores que temos para si.  

Caro leitor, prenda-se à vida, aproveite o tempo e torne-o 

memorável. 

Bem-vindo 2017! Welcome to 2017! 
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Nascido em Ambriz, Província do Bengo, em 1969, Augus-

to Zeferino Guilherme, ou Guizef, um artista autodidacta 

que viu a arte destacar-se na sua vida desde muito cedo 

e de forma espontânea, inaugurou a exposição individual  

MINHA GENTE, no ELA – Espaço Luanda Arte. Esta expo-

sição é um conjunto de criações tipicamente africanas, 

retratando, com a força e vibração africanas e respeitando 

a linha das poesias ancestrais, o lado guerreiro da mulher 

angolana, os seus adornos decorativos, entre outras fa-

cetas. Na visão de Guizef, a cultura africana é uma fon-

te inesgotável de inspiração para as suas criações, tanto 

na pintura, como nas instalações artísticas, entre outras  

formas de arte.

Pedro Pires, artista angolano representado em Angola pelo 

ELA – Espaço Luanda Arte, inaugurou, na Galeria MOMO 

de Joanesburgo, a exposição Doppelgänger. Criado duran-

te a sua residência em Joanesburgo, o trabalho de Pedro 

Pires refere-se a uma identidade proposta ou possível, re-

presentando uma visão dos contextos sociais de Joanes-

burgo. Pedro Pires explica que lhe interessa a banalidade 

dos objectos, organizando-os de forma ridícula e absurda, 

criando personagens que confrontam o espectador. «Os 

desenhos, por outro lado, têm uma abordagem mais esté-

tica representando acções e situações relacionadas com o 

corpo humano», explica o artista. 

Born in Ambriz, in the province of Bengo, in 1969, Augusto 

Zeferino Guilherme, or Guizef, a self-taught artist for 

whom art spontaneously took on an important role very 

early on in his life, has opened the solo exhibition MINHA 

GENTE (MY PEOPLE), at ELA – Espaço Luanda Arte. This 

exhibition is a series of typically African creations, por-

traying, with African power and vibrancy, respecting the 

line of ancestral poetry, the fighting spirit of the Angolan 

woman, her decorative adornments, among other facets. 

In Guizef’s eye, African culture is an endless source of in-

spiration for his creations, as much in painting, as in art 

installations, among other forms of art.

Pedro Pires, Angolan artist represented in Angola by ELA – 

Espaço Luanda Arte, opened his exhibition Doppelgänger 

at the MOMO Gallery, in Johannesburg. Created during his 

residence in Johannesburg, Pedro Pires’ work concerns 

a proposed or possible identity, representing a vision of  

Johannesburg’s social contexts. Pedro Pires explains that 

the commonplace nature of objects interests him, organ-

ising them in a ridiculous and absurd manner, creating 

characters that confront the viewer. «On the other hand, 

the drawings have a more aesthetic approach, represent-

ing actions and situations related to the human body,» the 

artist explains. 

MINHA GENTE, EXPOSIÇÃO DE GUIZEF

DOPPELGÄNGER, DE PEDRO PIRES // DOPPELGÄNGER, BY PEDRO PIRES\\NEWS
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Aberta ao público desde Novembro de 2016, no Hotel Praia 

Morena, em Benguela, a Zeyangel Concept Store dedica-se 

à comercialização de produtos de perfumaria, cosmética 

e acessórios, que nunca ou raramente se encontram no 

mercado angolano e que são dirigidos a um público que 

aprecia um estilo de vida exclusivo.

Antiga Barbearia de Bairro, Portus Cale, Essencial Pro-

fessional Make-up e Essie são apenas algumas marcas 

presentes em produtos como óculos, perfumes, calçado, 

cosméticos, CDs, livros, revistas, entre outros, para ho-

mem e senhora. Para além disso, a Zeyangel Concept Store 

é também um espaço de arte, orientado para, por exem-

plo, exposições de arte, debates, publicações literárias  

e discográficas.

Em Dezembro último, a angolana Lucitur – Gestão de Em-

preendimentos e Turismo, S.A. lançou o Elefantes Bay, um 

projecto urbano-turístico de grande dimensão, na Baía dos 

Elefantes, Baía Farta, Província de Benguela, que terá um 

enorme impacto no desenvolvimento do tecido empre-

sarial, na criação de emprego e na promoção do turismo 

nacional. Numa área com cerca de mil hectares, nascerá 

um complexo para fins residenciais e turísticos, cuja cons-

trução terá em conta a excelência no ordenamento, a pro-

moção de medidas de protecção do ambiente e o desen-

volvimento sustentável. Com um investimento estimado 

de 2.636 milhões de dólares, o Elefantes Bay será um pólo 

turístico de destaque na África Austral.

Open to the public since November 2016, in the Hotel Praia 

Morena, in Benguela, the Zeyangel Concept Store deals in 

the sale of perfumes, cosmetics and accessories, which are 

difficult to find in the Angolan market and which are aimed 

at a public that enjoys exclusive living.

Antiga Barbearia de Bairro, Portus Cale, Essencial Pro-

fessional Make-up and Essie are just some of the brands 

stocked, with products such as eyewear, perfumes, foot-

wear, cosmetics, CDs, books, magazines, among others, for 

men and for women. In addition to this, Zeyangel Concept 

Store is also a venue for art, able, for example, to hold art 

exhibitions, talks, or book and music launches.

Last December, Angolan company Lucitur – Gestão de 

Empreendimentos e Turismo, S.A. launched Elefantes Bay, 

a large-scale urban-tourism project in Baía dos Elefantes, 

Baía Farta, in the province of Benguela, which will have a 

huge impact on the development of the business com-

munity, on job creation and on the promotion of national 

tourism. On an area of about a thousand hectares, a resi-

dential and tourism complex will be built taking into ac-

count excellence in land-use planning, the promotion of 

environmental protection measures and sustainable de-

velopment. With an estimated investment of 2.636 billion 

dollars, Elefantes Bay will be a standout centre for tourism 

in Southern Africa.

ZEYANGEL CONCEPT STORE

ELEFANTES BAY 
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QUEDA DE ÁGUA 

Observamos, ó mãe Natureza, a tua beleza nesta queda de água pura. Em ti se 

esconde a correnteza da vida. Em ti, e nas rochas negras, que as águas acariciam, 

caem suaves gotas. Arrasta-se, em ti, uma longa luz, que mais parece um retrato 

de silencio. Mas, as águas estão paradas apenas no tempo. Registamos cada um 

desses momentos nas nossas memórias. Transformamos esta paisagem natural, 

entre a queda de água e a vegetação, num quadro inesquecível aos olhos de 

quem o vê.  Oferecemos aos que sem a Natureza não sabem viver uma imagem 

tranquila e de paz. Silêncio. Apenas se fazem ouvir os pássaros perdidos na floresta 

de Maiombe. E a água que escorre da cascata, de corpo nu, leve, pura e limpa. 

Fresca. Cai devagar. Cobre-se de vaidade. Mergulha em nós. É Inverno e Verão e 

tu continuas igual. É mágico. Sentimos a plenitude. Invades as vidas com a tua 

presença. Envolvemo-nos na tua suavidade. Iluminas. Aqui a vida toma outra 

dimensão. 

WATERFALL

We’re observing, dear Mother Nature, your beauty in this cascade of pure water. 

In you is hidden the current of life. On you, and on the black rocks, caressed by the 

waters, soft drops fall. A long light sweeps through you, in this portrait of more than 

silence. But the waters are frozen in time alone. We record each of these moments 

in our memories. We transform this natural landscape, between the waterfall and 

the vegetation, into an unforgettable picture in the eyes of those who see it. We 

offer those who cannot live without nature a quiet and peaceful image. Silence. 

Only birds can be heard, lost somewhere in the Maiombe forest. And the water that 

flows from the cascade, naked, light, pure and clean. Fresh. Slowly it falls. Covered 

in pride. Dive into us. It’s winter and summer and you remain the same. It’s magical. 

We feel the plenitude. You invade lives with your presence. We wrap ourselves up in 

your softness. You illuminate. Life takes on another dimension here.

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO
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DE COR INTENSA 

Atrai-nos a cor. O mercado parece um autêntico painel colorido. Os 

comerciantes encolhem-se, como se se escondessem de algo, ou apenas 

a vergonha os distrai. Certo é que os balcões estão repletos de frutos 

tropicais e de outros como este. Brilha, ao longe, como se nos chamasse. 

O fruto, de cor laranja, castanho e salpicado de amarelo, tem uma 

espessura rija - o dendê. Há que prová-lo. Dele é feito o azeite de dendém 

ou óleo de palma. Enquanto se observa a imagem que captamos, naquele 

mercado local africano, perdido nas serras de Maiombe, sente-se um 

forte desejo de experimentar frutos novos. E, por isso, demos-lhe este 

a ‘provar’. Dezenas deles nem o nome lhes conhecemos, mas o dendê 

tornou-se especial neste dia em África. A cor foi o que mais nos chamou 

a atenção. Deixamos que o resto descubra por si. Daí estas palavras soltas 

para lhe espicaçar os sentidos. 

INTENSELY COLOURED

The colour calls to us. The market looks like a panel awash with colour. 

Traders shrink away, as if hiding from something, or just shame distracts 

them. The stalls are full of tropical fruits and others like this. Shining, in 

the distance, as if calling to us. This fruit, orange, brown and speckled 

with yellow, has a tough thickness - the fruit of the oil palm. You have to 

try it. From this fruit comes palm oil. While taking in this image we have 

captured, in that local African market, lost in the mountains of Maiombe, 

you feel a strong desire to experience new fruits. And so we have you 

brought you this one to ‘try’. Dozens of them, for which we do not even 

know the name, but the palm oil fruit proved special on this day in Africa. 

Its colour was what most caught our attention. We’ll let you discover the 

rest. Hence these few words, to tease your senses.

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO
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HENRIQUES DA SILVA

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

«É preciso fazer acontecer!»
«We need to make it happen! »

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

Luanda, final da tarde. Numa entrevista à Villas&Golfe, 

António Henriques da Silva fala-nos da actuação da Apiex, 

Agência para a Promoção de Investimento e Exportações 

de Angola, cuja presidência do Conselho de Administração 

assumiu há cerca de um ano. O balanço – assegura – é 

positivo e a agência tem sido capaz de corresponder às 

expectativas. António Henriques fala ainda das potencia-

lidades de Angola e da necessidade de haver investimen-

tos que apostem na qualidade para que a marca Angola 

contribua para uma percepção positiva do país. Nascido 

no Congo, devido a uma ‘casualidade’ chamada guerra -  

Independência Nacional, da qual participaram ambos os 

progenitores, e tendo uma experiência vasta de trabalho 

em áreas diversas, António sente-se honrado em dar o seu 

contributo ao país trabalhando numa instituição pública, e 

deixa uma mensagem de motivação, para que todos pos-

sam contribuir para o crescimento de Angola.

Luanda, late one afternoon. In an interview with the  

Villas&Golfe, António Henriques talks about Apiex [Agên-

cia para a Promoção de Investimento e Exportações de 

Angola], for which he has been the chairman of the board 

of directors for about a year. Its results – he assures us – 

have proved satisfactory and this agency promoting in-

vestment and exports has been able to meet expectations. 

António Henriques also talks about Angola’s potential and 

about the need for investments backing quality so that 

‘brand Angola’ helps develop a positive perception of the 

country. Born in Congo, due to a  ‘happenstance’ called war 

(of independence), in which both his parents played their 

part, and boasting vast work experience in many areas, 

António feels honoured to make his contribution to the 

country by working in a public institution, and leaves a 

message of motivation, so that everyone can contribute to 

Angola’s growth.
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Que função exerce na Apiex?

Sou o Presidente do Conselho de Administração e pro-

curo estar por dentro daquilo que se exige, enquanto 

responsável dessa instituição, alinhado com a tutela do  

Ministério do Comércio enquanto órgão que subintende a 

actuação da Apiex e inserido dentro da família de inves-

timento privado em que, para além da Apiex, participam 

outras estruturas de diferentes departamentos.

Quando é que assumiu o cargo e que balanço faz?

Há um ano. Fazemos um balanço positivo porque conse-

guimos cumprir grande parte daquela que é a nossa função 

enquanto agência de promoção e captação de investimen-

tos. Um especial realce para a nova lei de investimento pri-

vado e para o conjunto de estruturas criadas dentro da famí-

lia do investimento privado com o intuito de facilitarem, por 

um lado, a captação e a promoção e, por outro, a tramitação 

dos projectos de investimento e o seu monitoramento.

Então o objectivo é captar investimento e promovê-lo?

E também a promoção das exportações.

E como é que tem sido esse processo?

Neste processo estamos a reforçar a nossa capacidade 

de intervenção, com a promoção e participação da Apiex 

nos diferentes fóruns que se realizam no país e no exterior, 

em parceria com entidades externas, como os que mais 

recentemente se organizaram em Espanha, numa parceria 

com a Embaixada de Angola e a Confederação de Empresas 

What is your role at Apiex?

I am the chairman of the board of directors and I strive 

to do what is required of me, as the person in charge of this 

institution, aligned with the Department of Trade’s super-

visory role in Apiex’s activities and as part of the private 

investment family, in which, besides Apiex, other struc-

tures from different departments participate.

When did you take office and how would you assess 

your time so far?

About a year ago. Our assessment is a satisfactory one 

because we have been able to fulfil much of our role as an 

agency for promoting and attracting investment. Special 

emphasis should be given to the new private investment 

law and to the series of structures created within the pri-

vate investment family with a view to facilitating, on the 

one hand, attraction and promotion and, on the other, the 

processing of investment projects and their monitoring.

So the aim is to attract investment and promote it?

And also to promote exports.

And how has this process panned out?

In this process we are strengthening our capacity to in-

tervene, with the promotion and participation of Apiex in 

various forums held in the country and abroad, in part-

nership with foreign bodies, such as those that most re-

cently were organised in Spain, in a partnership with the  

Embassy of Angola and the Confederation of Spanish 

«O balanço da actuação da Apiex 
é positivo» \\ «The assessment of 

Apiex’s activity is a satisfactory»

Espanholas. Consistiu numa actuação consertada que vi-

sou aproximar investidores daquele país com empresas 

angolanas. Há aqui a necessidade de a nossa instituição 

ser cada vez mais capaz de corresponder às expectativas, 

que são elevadas, tanto de quem vem e procura investir, 

como de quem já cá está. Temos de ter um olhar a médio/

longo prazo sobre tudo o que hoje plantamos e queremos 

ver crescer. Por essa razão, em termos de políticas, o nos-

so Governo definiu sectores prioritários que fazem parte de 

uma estratégia de saída da crise. E, em resposta a essa es-

tratégia, a Apiex tem um papel preponderante, procurando 

enquadrar da melhor forma as suas acções, para que essa 

estratégia do Governo se transforme em realidade. 

Como podemos fomentar a exportação nesta fase  

de crise?

Esta fase oferece-nos uma grande oportunidade porque 

Angola tem muitas potencialidades nos sectores primá-

rios, com a disponibilidade de terras aráveis e com tradição 

de cultivo de certos produtos, em determinadas regiões. 

Hoje, procura fazer-se isso numa escala maior, e penso que 

os resultados já se começam a fazer sentir, por exemplo, 

na produção da cana-de-açúcar, na exploração de madei-

ra, na exploração de rochas 

ornamentais, na própria 

existência de cada vez mais 

indústrias transformadoras, 

que são prova da substitui-

ção das importações pela 

produção nacional e da di-

versificação da economia.

Tendo em conta que um dos grandes problemas do país 

são as divisas, o que está a fazer a Apiex para contornar 

este problema?

O papel da Apiex é de facilitador, isto é, nós não intervi-

mos no mercado como as demais entidades vocacionadas 

para o efeito que, tal como nós, fazem parte do aparelho 

de Estado. Nós apenas facilitamos a aproximação entre os 

diferentes interessados. Se temos o caso de uma empresa 

que está com dificuldades e que gostaria de obter respos-

tas, nós fazemos a aproximação aos diferentes Departa-

mentos Ministeriais, tendo em conta o sector da actividade 

em que essa empresa está inserida, e eventualmente a sua 

aproximação ao Banco Nacional. 

Quais são as áreas de actividade que têm tido maior de-

senvolvimento?

A agricultura tem sido uma grande prioridade, mas as 

nossas necessidades não se limitam só à agricultura, tam-

bém temos os sectores da energia, por exemplo. Temos in-

vestidores que já apostam nesses sectores e têm estado a 

apoiar o Governo na produção de energia e na sua distribui-

ção. As energias renováveis também constituem grandes 

Companies. It involved a concerted action aimed at forging 

closer ties between investors from that country and Ango-

lan companies. There is a need here for our institution to 

be increasingly able to meet the high expectations, of both 

those who come looking to invest, and those who are al-

ready here. We have to have a medium/long-term vision 

of everything we plant today and want to see grow. For this 

reason, in terms of policies, our government has defined 

priority sectors that are part of a strategy aimed getting us 

out of the crisis. And in response to this strategy, Apiex is 

playing a dominant role, striving to fit its actions into this 

in the best way, so that this strategy of the government 

becomes a reality.

How can we foster exports at this stage of crisis?

This stage offers us a major opportunity because Angola 

has a great deal of potential in the primary sectors, with 

plenty of arable land and a tradition in growing certain 

products, in certain regions. Today, the aim is to do this on a 

larger scale, and I think that the results are beginning to be 

felt, for example, in the production of sugarcane, in logging, 

in ornamental stone quarrying, in the very existence of in-

creasing numbers of manufacturing industries, which are 

proof of replacing imports 

with domestic production 

and of the diversification of 

the economy.

Given that one of the ma-

jor problems of the country 

is currencies, what is Apiex 

doing to get around this problem?

The role of Apiex is that of facilitator, that’s to say we do 

not intervene in the market like other entities geared to-

wards this purpose, which, just like us, are part of the state 

apparatus. We only facilitate by bringing interested parties 

into closer contact. If we have the case of a company that 

is having trouble and would like answers, we bring it into 

closer contact with the different ministerial departments, 

taking into account the sector in which this company is 

working, and where appropriate into contact with the Bank 

of Angola.

Which areas of activity have seen most development?

Agriculture has been a high priority, but our needs are 

not limited to agriculture alone, we also have the energy 

sectors, for example. We have investors who already in-

vested in these sectors and have been supporting the gov-

ernment in the production of energy and in its distribution. 

Renewable energies also represent great opportunities 

and there are proposals for projects that are going through 

which originate in countries such as Denmark, Spain, the 

People’s Republic of China and others. 
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oportunidades e há propostas de projectos que estão em 

tramitação e que têm origem em países como a Dinamarca, 

Espanha, Republica Popular da China e outros. 

O que é que Angola está a dar de incentivo aos seus  

investidores?

Foi criado um quadro de incentivos interessante em que 

se conseguiu contemplar um conjunto de variáveis que po-

dem representar, tanto para o investidor como para o país, 

um diferencial positivo. Por exemplo, se temos um projecto 

que vai criar 50 postos de trabalho, terá um incentivo fiscal 

de 7,5%. Mas se houver um projecto maior, que crie mais 

de 500, este incentivo passa para 15%. Ou seja, tem-se em 

conta a escalabilidade, e a concessão de incentivos faz-se 

em função do esforço, da dimensão do projecto e de outras 

variáveis. É claro que os incentivos não são vitalícios, há 

um prazo definido por lei que vai dos quatro aos dez anos. 

Na anterior lei previa-se um limite mínimo de investimen-

to de um milhão de dólares. Este mínimo foi retirado, mas 

em contrapartida mantém-se para o acesso aos benefícios 

fiscais. É óbvio que se o Estado prescinde de receber o que 

seria devido, tem de haver uma contrapartida.

O que está a ser feito no 

sentido de criar a marca  

Angola, ou made in Angola?

A atracção de investimen-

to é feita com o objectivo 

de captar investimentos de 

qualidade, porque é através 

dela que vamos promover a 

produção nacional, incenti-

var as exportações e conseguir uma melhoria da percep-

ção que se tem do país e, por conseguinte, da marca An-

gola. Consideramos que, por via da presença de produtos 

made in Angola, vamos conseguir arrecadar receitas que 

vão melhorar a nossa balança comercial, as reservas em 

moeda estrangeira e permitir que o Governo consiga ter 

mais recursos para projectos sociais.

Já há algumas empresas made in Angola?

Temos marcas/produtos de referência que já exportam, 

como por exemplo o Grupo Refriango, a Vidrul, a Cuca, as 

rochas ornamentais, entre outros.

O que falta para que a economia do país volte a crescer?

O que falta mudar em termos de impacto é a percepção 

da relevância dos projectos que pensamos. Começando a 

produzir resultados espera-se que tenham um reconheci-

do valor. Mas em termos de definição, eu acho que as nos-

sas escolhas estão a ser bem feitas, o caminho escolhido 

por nós é o caminho que outros países conseguiram per-

correr. Vivemos num mundo globalizado e cada vez menos 

‘a roda é inventada’. Temos é que procurar, ajustando os 

What is Angola offering its investors as incentive?

An interesting incentive framework has been created in 

which it was possible to include a series of variables that 

can represent a positive differential for both the investor 

and the country. For example, if we have a project that is 

going to create 50 jobs, it will have a tax incentive of 7.5%. 

But if there is a bigger project that creates more than 500, 

this incentive goes up to 15%. That is to say, scalability is 

taken into account, and incentives are granted on the basis 

of effort, of project size and of other variables. Of course, 

incentives are not lifelong, there is a deadline defined by 

law of between four and ten years. The previous law pro-

vided for a minimum investment threshold of one million 

US dollars. This minimum has been withdrawn, but at the 

same time it has been retained for access to tax benefits. 

It is obvious that if the state does not receive what is due, 

there must be a compensatory measure.

What is being done in terms of creating the Angola or 

‘Made in Angola’ brand?

Attracting investment is done with the aim of attracting 

quality investment, because it is through this that we are 

going to promote national 

production, encourage ex-

ports and manage to improve 

the perception of the coun-

try and, consequently, of the 

Angola brand. We believe 

that, through the presence 

of ‘Made in Angola’ products, 

we will be able to raise rev-

enues that will improve our 

trade balance, foreign currency reserves and enable the 

government to have more resources for social projects.

 Are there any ‘Made in Angola’ companies already?

We have benchmark brands/products that already ex-

port, including, for example, Grupo Refriango, Vidrul, Cuca 

and ornamental stone, among others.

What do we still need for the country’s economy to  

grow again?

What still has to change in terms of impact is the per-

ception of the relevance of the projects that we believe. 

And beginning to produce results, have a recognized val-

ue. But in terms of definition, I think our choices are be-

ing made well, the path chosen by us is the path that 

other countries have managed to take. We live in a glo-

balised world and ‘the wheel is invented’ less and less. 

What we need is to strive towards the best way of find-

ing solutions, by adjusting the models according to our 

specific characteristics, adapting solutions to our reality, 

so that they may contribute to the sustainable growth of  

our economy.

modelos em função das nossas especificidades, a melhor 

forma de encontrar soluções, adequando-as à nossa reali-

dade, para que elas possam contribuir para o crescimento 

sustentável da nossa economia.

De que forma o fim da guerra contribuiu para o desen-

volvimento da economia nacional?

Angola viveu durante 27 anos uma guerra civil com efei-

tos desestruturantes. Foi preciso reconstruir tudo. É notório 

o grande salto que Angola deu nos últimos 14 anos, tendo 

em conta os indicadores do Banco Mundial. Muitas vezes 

temos tendência de nos compararmos com os melhores, 

esquecendo de onde partimos. Temos de ver o que já con-

seguimos fazer e o que ainda há por fazer, porque temos 

de ser nós a fazer acontecer. Não nos devemos preocupar 

com a ideia do que poderíamos ter feito, mas fazer agora 

o melhor possível, num ambiente de paz e estabilidade, 

que é a maior vantagem que podemos ter em termos de 

condições para o ambiente de sustentabilidade do nosso 

crescimento que pretendemos para o nosso país.

 

How has the end of the war contributed to the develop-

ment of the national economy?

Angola went through a civil war for 27 years with de-

stabilising effects. Everything had to be rebuilt. The great 

leap forward Angola has made in the last 14 years is well 

known, taking into account the indicators of the World 

Bank. Often we tend to compare ourselves with the best, 

forgetting what we started with. We have to look at what 

we have already been able to achieve and what we still 

have to do, because it has to be us to make it happen. We 

shouldn’t worry about the idea of   what we might have 

done, but do the best we can now, in an environment of 

peace and stability, which is the greatest advantage we 

can have in terms of the conditions for the environment of 

sustainability of our growth that we want for our country.

What is your view of the global economy?

The global economy is in recession. Only countries in 

Asia have growth rates of around 5%. The USA and Europe 

are only at 1 or 2%, and Africa nevertheless remains the 

«É através dos investimentos de 
qualidade que vamos promover a 

produção nacional» \\ «It is through 
quality investments that we are 

going to promote national»
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Como vê a economia global?

A economia global está em recessão. Apenas os países 

da Ásia estão a ter percentuais de crescimento na ordem 

dos 5%. Os EUA e a Europa apenas na casa de 1 ou 2%, e 

África ainda assim continua a ser aquele mercado de opor-

tunidade, pela dimensão que tem, pela sua população pre-

dominantemente jovem e potencialidades em recursos 

naturais. Em contrapartida há ainda um conjunto de fac-

tores que inibe o seu desenvolvimento. Os Governos têm 

de procurar adoptar políticas para que a economia africana 

possa crescer e assim proporcionar melhor qualidade de 

vida aos seus habitantes e contribuir para que a dita eco-

nomia global tenha indicadores mais positivos.

Têm recursos para tal?

Temos. Temos uma população jovem, vivemos num es-

paço onde há ainda muito por se fazer, logo depende mais 

da vontade dos africanos, da sua entrega e da educação 

das suas populações.

Fale-nos um pouco de si, onde nasceu, onde estudou, 

enfim, o seu perfil.

Fruto da guerra, aca-

bei por nascer no Congo, 

o meu irmão nasceu na 

Tanzânia, uma irmã nas-

ceu na Roménia, ou seja, 

desde muito cedo vivi 

fora, entre África, Euro-

pa, e estive também uma 

temporada nos EUA. Falo 

sete línguas e gosto de 

exercitá-las, porque isso quebra barreiras e aproxima pes-

soas, e o conhecimento de culturas diferentes da nossa é 

uma forma de mostrarmos que estamos abertos ao diá-

logo e ao entendimento mútuo baseado no respeito e na 

partilha. Estou em Luanda há 20 anos.

Tenho uma licenciatura em Engenharia Electrotécnica 

da Universidade de Zagreb e três pós-graduações em áreas 

de gestão e direcção de empresas (Universidade Nova de 

Lisboa, IESE, e da KELLOG School of Managment). Tenho 

uma experiência de trabalho de mais de 20 anos, dividi-

da entre empresas nacionais e multinacionais de sectores 

diversos, como telecomunicações, indústria petrolífera, 

comunicação social – fui o Presidente do Conselho de Ad-

ministração da Televisão Pública de Angola. Também já 

desenvolvi projectos pessoais. Hoje, nas vestes da Apiex, e 

com muita honra em dar o contributo ao país trabalhando 

numa instituição pública, tenho estado a procurar incenti-

var mais pessoas, imbuindo-as do espírito de que é preci-

so fazer acontecer, para contribuirmos para o crescimento  

de Angola!

market of opportunity, because of its size, its predomi-

nantly young population and its potential in natural re-

sources. On the other hand, there is also a series of factors 

that inhibit its development. Governments must strive 

to adopt policies so that the African economy can grow 

and thus provide a better quality of life for its inhabitants 

and contribute towards more positive indicators for the  

global economy.

Does Africa have the resources for this?

We have. We have a young population, we live in an area 

where there is still a lot to do, so it depends more on the 

willingness of Africans, on their dedication and on the ed-

ucation of its populations.

Tell us a little about yourself, where you were born, 

where you studied, etc.

As a result of the war, I was born in Congo, my brother 

was born in Tanzania, a sister was born in Romania, that is 

to say, from a very early age I lived abroad, between Africa, 

Europe, and I was also in the USA for a while. I speak sev-

en languages   and I like to exercise them, because it breaks 

down barriers and brings 

people together, and 

knowledge of cultures 

different from your own 

is a way of showing that 

you are open to dialogue 

and mutual understand-

ing based on respect and 

sharing. I have been in Lu-

anda for 20 years.

I have a degree in Electrical Engineering from the Uni-

versity of Zagreb and three post-grad qualifications in 

the areas of management and business management 

(Universidade Nova de Lisboa, IESE, and from the KELLOG 

School of Management). I have worked for more than 20 

years, dividing this time between national and multina-

tional companies from different sectors, such as telecom-

munications, the oil industry, media - I was the chairman 

of the board of directors of Televisão Pública de Angola. I 

have also developed personal projects. Today, in my role 

at Apiex, and greatly honoured to be contributing to the 

country by working in a public institution, I have been 

striving to encourage more people, imbuing them with the 

concept that is us to us to make it happen, for us to con-

tribute to the growth of Angola!

«Temos tendência de nos compararmos 
com os melhores, esquecendo de onde 

partimos» \\ «We tend to compare 
ourselves with the best, forgetting what 

we started with»
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«A nossa previsão foi de crescimento nulo 
em 2016, e uma leve recuperação em 2017» 

\\ «Our forecast was for zero growth in 2016, 
and slight recovery for 2017»

ECONOMY  BUSINESS

Foi no clima tropical da Costa Rica que Max Alier nasceu. E 

também foi deste oásis – no coração da América Central, 

debruado por praias exótica, tanto banhadas pelo Oceano 

Pacífico como pelo Mar das Caraíbas – que Max levantou 

voo muito jovem. Foi estudar Economia na Universidade 

Católica do Chile. Posteriormente, fez doutoramento, tam-

bém em Economia, na Universidade da Califórnia - Los 

Angeles (UCLA). Finalizados os estudos, em 1997 vai tra-

balhar para o FMI (Fundo Monetário Internacional), onde 

tem prestado serviço no que concerne a aconselhamentos 

económicos e assistência técnica a vários países. Repre-

sentou o FMI no Brasil, na Ucrânia e liderou as missões do 

FMI em Trinidad e Tobago e República da Moldávia. Co-

laborou com várias economias de mercado emergentes, 

como Argentina, Equador, Indonésia, Chile e Peru. E foi 

num momento de imensas provações para Angola que 

Max Alier aterrou em Luanda. Nesta entrevista, Max fala-

-nos do grande desafio que Angola tem pela frente, pois 

deve-se «desenvolver uma economia diversificada para 

diminuir a dependência do petróleo». 

Max Alier first saw the light of day in the tropical climes of 

Costa Rica. And it was also from this oasis – in the heart of 

Central America, lined with exotic beaches, bathed both by 

the Pacific Ocean and the Caribbean Sea – that Max took 

flight at a very young age. He went to study Economics at 

the Catholic University of Chile. He later did his PhD, also 

in Economics, at the University of California - Los Angeles 

(UCLA). Once his studies were completed, in 1997 he be-

gan working for the IMF (International Monetary Fund), for 

which he provided economic advice and technical assis-

tance to several countries. He has represented the IMF in 

Brazil and in Ukraine and has led IMF missions in Trinidad 

and Tobago and the Republic of Moldova. He has worked 

with several emerging market economies, such as Argen-

tina, Ecuador, Indonesia, Chile and Peru. And it was at a 

time in which Angola was enduring great trials that Max 

Alier landed in Luanda. In this interview, Max talks about 

the great challenge that Angola is facing, because it needs 

to «develop a diversified economy to reduce its depen-

dence on oil». 
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É o representante do FMI em Angola, desde Maio de 2015. 

Quão desafiante tem sido este papel? Que papel assume o 

FMI em Angola?

Cheguei num momento de imensos desafios para  

Angola. A quebra do preço do petróleo a partir de Setembro 

de 2014 tem tido um grande impacto na economia angola-

na. O petróleo é a maior fonte de divisas do país, represen-

tando, assim, acima de 95% das exportações. É uma parce-

la muito significativa das receitas do governo. No momento 

em que eu cheguei as autoridades estavam no processo de 

ajustar a economia a esta nova realidade. Nesse contex-

to, o FMI tem aconselhado as autoridades angolanas com 

base em políticas que têm dado certo em outros países que 

passaram por situações parecidas. 

Que desafios enfrenta Angola?

O grande desafio de Angola é desenvolver uma econo-

mia diversificada para diminuir a dependência do petróleo, 

nos próximos anos, assim como para se preparar para o dia 

em que as reservas petrolíferas acabarem. O elevado preço 

do petróleo no período 2004/2014 permitiu fazer avanços 

importantes na reconstrução do país, depois de uma pro-

longada guerra civil. Foram construídas infra-estruturas e 

houve uma queda no nível de pobreza. Porém, assim como 

já aconteceu em outros países ricos em matérias-primas, 

pouco foi conseguido nesse período, em termos de desen-

volvimento económico diversificado.

You have been the IMF’s representative in Angola since 

May 2015. How challenging has this role been? What role 

does the IMF play in Angola?

I arrived in a moment of tremendous challenges for  

Angola. The fall in oil prices since September 2014 has 

had a major impact on the Angolan economy. Oil is the 

country’s largest source of foreign currency, accounting, 

as such, for more than 95% of exports. It is a very signif-

icant portion of the government’s revenue. At the time I 

arrived the authorities were in the process of adjusting the 

economy to this new situation. In this context, the IMF has 

advised the Angolan authorities on the basis of policies 

that have worked well in other countries that have gone 

through similar situations.

What challenges does Angola face?

Angola’s greatest challenge lies in developing a diver-

sified economy to reduce its dependence on oil, in the 

coming years, as well as to prepare for the day when oil re-

serves dry out. The high oil price during the period of 2004 

to 2014 enabled important advances to be made in the re-

construction of the country, following a prolonged civil war. 

Infrastructures were built and there was a fall in the level 

of poverty. But, as in other raw material-rich countries, lit-

tle has been achieved in this period in terms of diversified 

economic development.

«A crise que Angola está a viver 
é uma das maiores que eu já vi» 

\\ «The crisis that Angola is 
experiencing is one of the greatest 

that I have ever seen »

Em que patamar se encontra a economia angolana e 

que perspectivas de crescimento existem para 2017?

A economia angolana experienciou um rápido cresci-

mento após o fim do conflito armado e até 2014 passou 

de um país de rendimento baixo a um país de rendimen-

to médio. Com a quebra do preço do petróleo a economia 

perdeu fôlego e o crescimento caiu. A nossa previsão foi de 

crescimento nulo em 2016 e, como resultado do aumen-

to do preço do petróleo que se tem verificado nos últimos 

meses, vai-se manter em 2017. Uma leve recuperação com 

a produção, crescendo 1,3% neste ano.

Dos países por onde já passou, e tendo em conta os qua-

se 20 anos de experiência em aconselhamento económi-

co, qual achou mais desafiante e qual encontrou em pior 

situação económica?

É difícil dizer. Tenho trabalhado com muitos países em 

crise, mas com certeza a crise que Angola esta a viver é 

uma das maiores que eu já vi. É importante não desperdi-

çar a crise e vê-la como uma oportunidade para corrigir o 

rumo. No caso de Angola, evidentemente, essa correcção 

de rumo passa por dar um novo ímpeto às reformas que 

visam diversificar a economia: melhorar o ambiente de 

negócios, preservar os investimentos em infra-estruturas 

prioritárias, assim como fazer esforços adicionais na for-

mação de quadros.   

A dívida pública de Angola ainda é uma preocupação?

A dívida pública de Angola 

tem aumentado nos últimos 

dois anos como consequência 

dos défices fiscais, assim como 

da desvalorização do Kwanza. 

A nossa avaliação é que com 

uma política fiscal prudente, a 

nível da dívida, estabilizar-se-

-ia. Conseguir este resultado 

vai depender de uma grande parte dos esforços do Gover-

no para diversificar sua fonte de receitas e para melhorar a 

qualidade do gasto público. 

O FMI concedeu empréstimos ou ajuda técnica ao país? 

Que valores é que estiveram envolvidos no processo? E 

para que canais foram direccionados?

Angola teve um único programa com o FMI que decorreu 

de 2009 a 2012, um programa no qual o FMI concedeu fi-

nanciamento a Angola de cerca de 850 milhões de Direitos 

Especiais de Saque - DES (sigla inglesa: Special Drawing 

Rights ou SDRs), que é o activo financeiro ou moeda do 

FMI, equivalente no câmbio de hoje a 1.150 milhões de dó-

lares. Foi um programa que as autoridades angolanas soli-

citaram em 2009, depois da queda do preço do petróleo que 

aconteceu em função da crise financeira global da época. 

Como em todos os programas do FMI, os recursos foram 

At what level is the Angolan economy and what growth 

prospects are there for 2017?

The Angolan economy experienced rapid growth fol-

lowing the end to armed conflict, and by 2014 it had gone 

from a low-income country to a middle-income country. 

With the fall in the price of oil, the economy lost steam and 

growth fell. Our forecast was for zero growth in 2016 and, as 

a result of the oil price increase that has occurred in recent 

months, the same goes for 2017. A slight recovery with pro-

duction; growing 1.3% this year.

Of the countries where you have spent time, and given 

almost 20 years of experience you have in economic ad-

vice, which one did you find most challenging and which 

was in the worst economic situation?

It’s hard to say. I have worked with many countries in cri-

sis, but the crisis that Angola is experiencing is certainly 

one of the greatest that I have ever seen. It is important 

not to squander the crisis and to see it as an opportunity 

to redress the balance. In the case of Angola, of course, this 

redressing involves giving new impetus to reforms aimed 

at diversifying the economy: improving the business 

environment, preserving investments in priority infra-

structures, as well as making additional efforts in training  

the workforce.   

Is Angola’s public debt still cause for concern?

Angola’s public debt has grown in the last two years as 

a result of fiscal deficits, and 

because of the devaluation of 

the Kwanza. Our assessment 

is that, with a prudent fiscal 

policy, in terms of debt, things 

should stabilise. Achieving this 

result will depend to a large 

degree on the government’s 

efforts to diversify its source of 

revenue and to improve the quality of public spending.

Has the IMF provided loans or technical assistance to 

the country? What values   were involved in this process? 

And for what channels have they been targeted?

Angola had a single programme with the IMF that ran 

from 2009 to 2012, a programme in which the IMF provided 

financing to Angola of about 850 million Special Drawing 

Rights (SDRs), which is the IMF’s financial asset or curren-

cy, equivalent in today’s exchange rate to USD 1.15 billion. It 

was a programme that the Angolan authorities requested 

in 2009, following the fall in oil prices experienced due to 

the global financial crisis of the time. As with all IMF pro-

grammes, resources were targeted at supporting the cen-

tral bank’s reserve level (National Bank of Angola), so that 

the country could tackle its external payments.
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direccionados para apoiar o nível de reservas do banco 

central (Banco Nacional de Angola) de modo a que o país 

pudesse enfrentar seus pagamentos externos.

Quais são as principais áreas de actuação do FMI?

O FMI tem três áreas de actuação nos países membros. 

A primeira é o acompanhamento das políticas económicas 

no contexto da consulta anual ao abrigo do Artigo IV. Se-

gundo o Artigo IV, dos Artigos Constitutivos do FMI, todos 

os países membros, desde os EUA até Timor Leste, têm a 

obrigação de uma vez ao ano manter um diálogo com o 

FMI, no qual explicam as políticas económicas que estão 

a ser seguidas. A segunda área de actuação refere-se às 

situações em que os países pedem um financiamento ao 

FMI, dentro dos conhecidos pogramas do FMI. Como já fa-

lei, Angola teve um único programa que decorreu de 2009 

a 2012. A terceira área na qual o FMI actua é através da as-

sistência técnica e isso tem mudado ao longo do tempo. 

Actualmente, temos um programa de assistência técnica 

para o Governo de Angola que inclui áreas de assistência 

técnica para o Banco Na-

cional de Angola, Ministério 

das Finanças, o Ministério 

do Planeamento e o Institu-

to Nacional de Estatísticas. 

Nós ajudamos os países no 

desenho das suas políticas 

económicas, implementação 

e melhorias de estatísticas. 

Que resultados se têm obtido?

Apesar de na época eu não estar em Angola, a minha im-

pressão é de que o resultado do programa de assistência de 

2009/2012 foi muito positivo. Os países, quando enfrentam 

dificuldades com as contas externas – por exemplo, no 

caso de Angola o problema era por causa da queda do pre-

ço do petróleo – e acham que precisam de uma ajuda para 

fortalecer a sua posição externa das reservas, então solici-

tam o apoio do FMI. Os países apresentam as políticas que 

vão implementar para recuperar a confiança e para poder 

ajustar a economia, e em comum acordo nós apoiamos 

as políticas dando o financiamento.  Mesmo com a queda 

do preço do petróleo, na altura, as contas do orçamento de 

Angola ficaram arrumadas, o país conseguiu voltar a acu-

mular reservas internacionais líquidas e a inflação ficou 

nos patamares baixos, que era uma das preocupações. Os 

frutos da acumulação de reservas internacionais líquidas 

ficaram mais evidentes nos últimos dois anos, com a nova 

queda do preço do petróleo, Angola está numa melhor po-

sição para enfrentar os desafios.

What are the IMF’s main areas of activity?

The IMF has three areas of activity in member countries. 

The first is monitoring economic policies in the context 

of the annual consultation under Article IV. According to  

Article IV of the Articles of Agreement of the IMF, all mem-

ber countries from the USA to East Timor, are obliged, once 

a year, to maintain a dialogue with the IMF in which they 

explain the economic policies that are being followed. The 

second area of   activity refers to situations in which coun-

tries request funding from the IMF, within the IMF’s known 

programmes. As I said earlier, Angola had a single pro-

gramme that ran from 2009 to 2012. The third area in which 

the IMF operates is through technical assistance and this 

has changed over time. At the moment we have a techni-

cal assistance programme for the Angolan government, 

which includes technical assistance areas for the Nation-

al Bank of Angola, the Ministry of Finance, the Ministry of 

Planning and for the National Institute of Statistics. We as-

sist countries with designing their economic policies, im-

plementation, and statistical improvements.

What results have been 

achieved?

Although I was not in An-

gola at the time, my impres-

sion is that the result of the 

2009 -2012 assistance pro-

gramme was a very positive 

one. Countries, when faced 

with difficulties with external accounts – for example, 

in the case of Angola the problem was caused by the fall 

in the price of oil – and that think that they need help to 

strengthen their external position of reserves, then re-

quest the support the IMF. Countries present the policies 

that they will implement to regain confidence and to be 

able to adjust the economy, and when in agreement we 

support the policies, granting the financing. Even with the 

fall in oil prices, at the time, Angola’s budget accounts were 

taken care of, the country was able to build up net interna-

tional reserves, and inflation remained low, which was one 

of the concerns. The results of building up net international 

reserves have become clearer in the last two years, with 

the new fall in the price of oil. Angola is now in a better po-

sition to tackle the challenges.

«Com a quebra do preço do petróleo 
a economia perdeu fôlego e o 

crescimento caiu» \\ «With the fall 
in the price of oil, the economy lost 

steam and growth fell»

* Entrevista na integra em // full interview in: 

www.villasegolfe.com 
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MALÉ
«Vamos tentar ter cada vez mais adeptos»

«We are going to try to attract more and 
more players»

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

Manuel Domingos da Silva Lemos Júnior. Pela extensão do 

nome, é conhecido por Malé. Nasceu em Luanda, mas tem 

uma afeição especial por Benguela. Tendo como pano de 

fundo um extraordinário pôr-do-sol, o recém-eleito Pre-

sidente da Direcção Executiva da Federação Angolana de 

Golfe fala-nos da sua paixão pelo golfe, que começou na 

África do Sul, onde viveu durante oito anos, e da Federação, 

que nasceu de uma vontade colectiva de regulamentar e 

desenvolver a modalidade, no sentido de captar mais jo-

gadores, sobretudo nas camadas mais jovens, e apoiar os 

atletas já existentes, para que o golfe angolano brilhe mais, 

aquém e além-fronteiras.

Manuel Domingos da Silva Lemos Júnior. Given the leng-

th of his name, he is better known as Malé. He was born in 

Luanda, but he holds a special affection for Benguela. With 

an extraordinary sunset as a backdrop, the recently-elec-

ted chairman of the executive board of the Angolan Golf 

Federation tells us about his passion for golf, which began 

in South Africa, where he lived for eight years, and about 

the federation, which came about through a collective will 

to regulate and develop the sport, so as to attract more 

players, especially younger ones, and to support existing 

golfers, so that Angolan golf can excel, here and abroad.
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Fale-nos deste novo projecto da Federação de Golfe. 

Embora já haja em Angola uma tradição de golfe, este 

desporto nunca se desenvolveu como gostaríamos. De-

cidimos criar uma Federação para começarmos a regu-

lamentar este desporto porque temos participado, feliz-

mente, mesmo sem estruturas criadas, em torneios inter-

nacionais. Instituídos vamos ter muitas mais hipóteses de 

promover o golfe.

Que papel vai ter a Federação na promoção do golfe? De 

que meios dispõe?

As Federações existem para orientar as modalidades. 

Vai haver apoios do Estado e vamos contar com o sector 

privado que é, geralmente, o grande contribuinte. Esta-

mos a contar com esse apoio para tentar ter cada vez mais 

adeptos, mobilizando as crianças, indo às províncias, fa-

lando com as escolas. É claro que vamos tentar aperfeiçoar 

os excelentes atletas que já nos representam no exterior. 

E uma escola de golfe?

Pretendemos falar com os clubes de futebol. Têm infra-

-estruturas criadas e facilmente poderiam incrementar a 

modalidade. E vamos, tal como já existe no Mangais, tentar 

ter o golfe como atracção turística. Temos uma série de pó-

los de desenvolvimento turístico em Angola e vamos ten-

tar criar driving ranges para começarmos a incutir o gosto 

pelo golfe. 

O golfe é uma mais-valia 

enquanto desporto?

Qualquer desporto é uma 

mais-valia. Eu tento sempre 

desafiar os atletas das outras 

modalidades dizendo que 

o golfe deve ser dos únicos 

desportos que se pode prati-

car dos três aos 103 anos. Daí a intenção de tentarmos nas 

escolas ‘angariar’ os nossos iniciados. E vamos às Olimpía-

das e vamos ser campeões um dia destes! (risos)

Qual é o seu papel dentro da Federação?

Estive a coordenar a comissão instaladora e agora, 

com a constituição da Federação, que aconteceu dia 8 de  

Dezembro, sou Presidente da Direcção Executiva. Além da 

Presidente Albina Assis, a Mesa da Assembleia-geral tem 

como vice-presidente Francisco Santos e como secretária 

Ana Ramos.

É um adepto de golfe e também joga?

Sim, sou adepto e jogo. Para mim é uma paixão, um es-

cape, uma terapia extraordinária. Quem vê o golfe do lado 

da bancada fica com a ideia de que é fácil, mas não é. 

Há quantos anos pratica?

Pelo menos há dez. Até tenho vergonha de dizer porque 

Tell us about this new Golf Federation project. 

Although there is a golfing tradition in Angola, this sport 

has never been developed as we would like it to be. We 

decided to create a federation to start regulating this sport 

because, fortunately, even without creating any frame-

work, we have taken part in international tournaments. 

Now that we are established we are going to have many 

more opportunities to promote golf.

What role will the federation play in promoting golf? 

What means does it have?

Federations exist to guide sports. There will be support 

from the state and we are going to work with the private sec-

tor, which generally is the major contributor. We are count-

ing on this support to try to attract more and more players, 

mobilising children, going to the provinces and talking to 

schools. Obviously we are going to try and develop the skills 

of the excellent golfers already representing us abroad. 

And a golf school?

We intend to talk to football clubs. They have the facil-

ities already and could easily add the sport. And, just as 

is the case at Mangais, we are going to try to make golf a 

tourist attraction. We have a series of tourist development 

centres in Angola and we are going to try to create driving 

ranges to start to instil interest in golf. 

Is golf an asset as a sport?

Any sport is an asset. I al-

ways try to challenge athletes 

from other sports, saying that 

golf must be one of the only 

sports that you play from the 

age of three to 103. Hence our 

intention to ‘gather’ our be-

ginners from schools. And we 

are going to the Olympics and one of these days we are go-

ing to be champions! (he laughs)

What is your role within the federation?

I was coordinating the committee that set it up and now, 

with the constitution of the federation, which took place 

on December 08, I am chairman of the executive board. In 

addition to president Albina Assis, the General Assembly 

Board is comprised of vice-president Francisco Santos 

and secretary Ana Ramos.

Are you a fan of golf and do you play?

Yes, I am a fan and I play. For me it is a passion, a form 

of escape, an extraordinary therapy. Those who watch golf 

from the stands get the idea that it is easy, but it is not.

How many years have you been playing?

At least ten. I’m even ashamed to say it, with a handicap 

«Instituídos vamos ter muitas mais 
hipóteses de promover o golfe» 

\\ «Now that we are established 
we are going to have many more 

opportunities to promote golf»

dez anos com handicap 24… (risos). Mas consigo viver com 

isso e ainda tenho tempo para melhorar.

Qual é a sua actividade profissional?

Estou a trabalhar numa empresa do Estado. Estive 16 

anos na Bélgica, oito na África do Sul e estou cá há cerca de 

dois anos. Lá fora trabalhava para o Estado, no Ministério 

do Comércio.

Então lá já jogava golfe?

Foi lá que comecei. Tenho um amigo belga que foi viver 

para a África do Sul. Quando soube que eu ia para lá, disse-

-me que seria melhor começar a aprender a jogar golfe, 

caso contrário não seria convidado para as festas (risos). 

É um desporto muito social. Há quem diga que os gran-

des negócios se fecham num campo de golfe. Eu, como 

representante comercial, não digo que fechei negócios  

no campo, no sentido restrito, mas fiz lá grande parte do 

meu trabalho.

Com a Federação, vai ser possível profissionalizar 

 jogadores?

Essa é uma ambição e, como já disse, temos atletas mui-

to bons. A Federação vai tentar perceber como apoiá-los 

mais e profissionalizá-los.

Nasceu em Angola?

Nasci em Luanda mas costumo dizer que sou de  

Benguela. Gostaria que fosse a primeira província onde nós 

pudéssemos ter o próximo campo de golfe, porque para 

mim tem um charme especial.

of 24 after ten years... (he laughs). But I can live with that 

and I still have time to improve.

What is your profession?

I work for a state company. I was in Belgium for 16 years, 

eight in South Africa and I’ve been here for about two years. 

I worked for the state abroad, in the Department of Trade.

So you were already playing golf there?

That’s where I got started. I have a Belgian friend who 

went to live in South Africa. When he found out that I 

was going there, he told me that it would be best to start 

learning to play golf, otherwise I wouldn’t be invited to any 

parties (he laughs). It is a very social sport. Some say ma-

jor deals are made on the golf course. As a business rep-

resentative, I wouldn’t say that I’ve done any deals on the 

course, in the strictest sense, but I have done much of my 

work on it.

With the Federation, will it be possible for players to 

turn pro?

This is an ambition and, as I said, we have very good 

players. The federation will try to understand how to sup-

port them more and help them turn pro.

Were you born in Angola?

I was born in Luanda but I usually say that I am from 

Benguela. I would like it to be the first province in which 

we could have the next golf course, because for me it has 

a special charm.
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RAÍZES CRUZADAS, DE 
PAULA TAVARES

De Angola para o mundo
From Angola to the world
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É com um orgulho tão grande como o que tem em ser por-

tuguesa, que Paula Tavares adoptou Angola como o seu 

país. Nos inúmeros projectos em que esteve e está envol-

vida, sempre contrariou a ideia por muitos preconizada de 

que o importado é que é bom, levando a cabo ideias criadas 

e desenvolvidas em Angola, com mão-de-obra angolana 

e, tanto quanto possível, com matérias-primas angolanas. 

Raízes Cruzadas é o nome do seu projecto de decoração de 

interiores – peças decorativas e de mobiliário, com várias 

linhas, direccionadas para diversos tipos de ambientes 

e que aliam a funcionalidade a um design atraente cujas 

raízes são marcadamente angolanas. Raízes que há cerca 

de dois anos cruzaram fronteiras, para mostrar que o made 

in Angola tem qualidade e é digno de estar em qualquer 

parte do mundo.

Paula Tavares is as proud of her adopted country of Angola 

as she is of being Portuguese. In the many projects she has 

been and is still involved in, she has always contradicted 

the idea that many people have that imported products are 

best, carrying out ideas created and developed in Angola, 

with Angolan labour and, wherever possible, with Angolan 

raw materials. Raízes Cruzadas is the name of her interior 

design project – decorative items and pieces of furniture, 

with several ranges, designed for different types of envi-

ronments, while combining functionality with an attrac-

tive design, with roots that are markedly Angolan. Roots 

that first made the trip outside the country about two 

years ago, to show that ‘made in Angola’ has quality and is 

worthy of being anywhere in the world.
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Paula Tavares está em Angola há quase 25 anos. «Uma 

vida!» - diz-nos - e nós acrescentamos que é uma vida re-

cheada de projectos profícuos, em que a angolanidade se 

destaca porque, embora portuguesa, Paula assumiu Angola 

como ‘sua’, lutando diariamente para o seu crescimento.

De todos os projectos, destaca-se uma paixão antiga, 

a decoração de interiores, que, tal como ela, nasceu em 

Portugal e aqui se desenvol-

veu, apesar das dificuldades. 

Mas Paula ama «o Longe e 

a Miragem» e o que é de-

masiado fácil não a motiva. 

E talvez seja por isso que na 

criação das suas peças por 

vezes, tenha de as reinventar, 

pela escassez ou ausência 

de matérias-primas. Pode-

ria importá-las e por vezes 

é inevitável, mas Paula quer, 

e sempre quis, combater a importação, «há que mostrar, 

com orgulho e dignidade, o que de bom se faz no país, o 

made in Angola».

Raízes Cruzadas é o nome da sua empresa e não é por 

acaso que muitas das suas peças são feitas de madeira re-

sultante da limpeza de árvores, ou de raízes mortas, por-

que Paula não gosta de cortar árvores, antes lhes confere 

dignidade mesmo depois de mortas, pois «as árvores mor-

rem de pé!». O projecto já vem de longe. Envolve inúmeras  

Paula Tavares has been in Angola for almost 25 years. «A 

lifetime!» she tells us. To this we add that this life has been 

filled with fruitful projects, in which Angolanity is a key el-

ement because, despite being Portuguese, Paula has as-

sumed Angola as ‘her own’, struggling daily for its growth.

Of all the projects, an old passion stands out above the 

rest, that of interior design, which, like her, first came to 

light in Portugal before be-

ing developed here, despite 

the difficulties. But Paula 

loves «the Faraway and the 

Mirage» and anything too 

easy does not motivate her. 

And maybe that’s why, when 

creating her pieces, she has 

sometimes had to reinvent 

them, due to the scarcity 

or absence of raw materi-

als. She could import them 

and sometimes she has no other choice, but Paula wants, 

and has always wanted, to fight importation: «you have to 

show, with pride and dignity, the good things done in this 

country, the ‘made in Angola’ products».

Raízes Cruzadas is the name of her company and it is 

not by chance that many of her pieces are made of wood 

resulting from the clearing of trees, or from dead roots,  

because Paula does not like cutting trees, preferring to 

give them dignity even after death, because «trees die  

«É possível fazer e somos capazes de 
mostrar que o made in Angola pode ir 

onde nós quisermos, basta querer!» 
\\ «It can be done and we are able to 
show that ‘made in Angola’ products 
can go where we want them to; you 

just have to want it!». 
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valências e é preciso tempo para formar pessoas. Desde há 

cerca de dois anos, Raízes Cruzadas ganhou outra dimen-

são porque as suas peças – linhas completas de sala de 

jantar, de estar, cabeceiras de cama e um sem número de 

objectos de decoração, em que as raízes angolanas estão 

bem presentes e em que à funcionalidade se alia um de-

sign harmonioso – cruzaram fronteiras e oceanos, e estão 

em Portugal, noutros países da Europa e nos EUA. As peças 

são idealizadas, desenhadas e desenvolvidas em Angola 

e os acabamentos são feitos no país de destino da ex-

portação, «porque não faz sentido importar um parafuso 

quando no país de destino custa 50 vezes menos». Com as 

peças, cruzam também fronteiras quadros especializados, 

pessoas formadas por Paula que têm a missão de concluir 

as peças no destino. E no destino criaram-se sedes com 

escritórios, showrooms e espaços culturais porque é ne-

cessário cruzar raízes, não só a nível de design, mas a ní-

vel cultural em geral. Do destino trazem aquilo que não se 

consegue fazer em Angola, uma vez que não há indústrias 

especializadas para certas soluções.

Paula sempre foi capaz e com ela está uma equipa de 

cerca de 40 pessoas, que tem a certeza de que são capazes. 

«É possível fazer e somos capazes de mostrar que o made 

in Angola pode ir onde nós quisermos, basta querer!» - 

termina Paula, determinada.

standing!». The project has already come a long way. It in-

volves many aspects and it takes time to train people. For 

about two years now, Raízes Cruzadas has gained another 

dimension because its pieces – complete dining room and 

living room ranges, headboards and an endless number of 

decorative objects, in which Angolan roots are clear to see 

and in which functionality is combined with harmonious 

design – have now crossed borders and oceans, and can 

now be found in Portugal, in other European countries and 

in the USA. The pieces are thought up, designed and de-

veloped in Angola and completed in the country to which 

they exported, «because it does not make sense to import 

a screw when in the destination country it costs 50 times 

less». Specialist workers, people trained by Paula, travel 

with the pieces, and have the mission of completing the 

pieces in their destination. And in the destination coun-

tries premises with offices, showrooms and cultural spaces 

have been created, because you have to ‘cross roots’, not 

only in terms of design, but also on a general cultural level. 

The destination countries enable what cannot be done in 

Angola, since there are no specialised industries for cer-

tain solutions.

Paula has always been a capable person and with her 

is a team of about 40 people that she is certain are capa-

ble. «It can be done and we are able to show that ‘made in 

Angola’ products can go where we want them to; you just 

have to want it!» concludes Paula, determined.
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O segredo da arte moderna
The secret of modern art

There are stories of greatness that time has lost the abili-

ty to extol. Time, with its ungrateful power of memory, has 

catapulted into the depths of oblivion one of the names 

that most marked the generation of modernist painters 

of the 20th century. With a dazzling body of work, inspired 

by the aesthetic revolutions of the time, Amadeo de Souza 

-Cardoso was a Portuguese artist who set off to discover 

the brilliance of Paris, only to have own brilliance forgotten 

due to his premature death. At the age of only 30, Amadeo 

de Souza-Cardoso bid farewell to a promising international 

career, before he could receive the credit he surely deserved 

for such creativity. With iconic works such as Clown, Horse, 

Salamander, the exceptional painter seems to have been 

betrayed by time itself, which kept him away from artistic 

recognition and international art history, making him one 

of the best kept secrets of modern art. 

Há histórias de grandeza que o tempo não sabe exaltar. O 

tempo, com o seu poder ingrato da memória, catapultou 

para as profundezas do esquecimento um dos nomes que 

mais marcou a geração de pintores modernistas do século 

XX. Com uma obra fulgurante, inspirada pelas revoluções 

estéticas da altura, Amadeo de Souza-Cardoso foi um ar-

tista português que partiu à descoberta do brilho de Paris, 

mas o seu próprio brilho foi esquecido devido à sua morte 

prematura. Com apenas 30 anos, Amadeo de Souza-Car-

doso despediu-se de uma carreira internacional promis-

sora, antes de receber os merecidos louros por tamanha 

criatividade. Com obras icónicas como a Clown, Cavalo, 

Salamandra, o pintor exímio parece ter sido traído pelo 

próprio tempo, que o afastou da consagração artística e da 

história da arte internacional, transformando-o num dos 

segredos mais bem guardados da arte moderna. 
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Amadeo de Souza-Cardoso 
destacou-se na profissão de 

desenhador e de caricaturista, 
em Lisboa.  \\ Amadeo de Souza-

Cardoso enjoyed success as a 
cartoonist and caricaturist in Lisbon.

A história de Amadeo de Souza-Cardozo começa 

em Manhufe, uma aldeia pertencente ao concelho de  

Amarante, terra onde hoje pode ser visitado o Museu  

Municipal dedicado à vida e obra do artista português. Com 

raízes burguesas, não fosse o seu pai um grande proprie-

tário rural e vinhateiro – raízes que lhe permitiram viver 

com toda a pompa e circunstância em Paris entre 1906 e 

1914 -, Amadeo de Souza-Cardozo revela muito cedo a sua 

veia artística, sempre apoia-

da pelo atento Tio Chico. Em 

1905, Lisboa abre-se à origi-

nalidade do jovem Amadeo, 

que depois de ingressar no 

curso preparatório de dese-

nho, acaba por se destacar 

na profissão de desenhador 

e de caricaturista. Contudo, 

é no dia em que comemora 

os seus 19 anos que a maior aventura da sua vida começa, 

antecipando uma curta mas intensa carreira. Partindo para 

Paris, capital da euforia artística, o jovem português reco-

nhecido pela sua curiosidade rodeia-se de ícones da esfe-

ra criativa da época, contribuindo para o diálogo artístico e 

para a ruptura dos cânones da representação clássica. 

The story of Amadeo de Souza-Cardozo begins in  

Manhufe, a village belonging to the municipality of Amar-

ante, where you can now visit the Municipal Museum ded-

icated to the life and work of the Portuguese artist. With 

his bourgeois background, his father being an important 

landowner and winegrower – allowing to him to live ex-

ceptionally well in Paris between 1906 and 1914 –, Amadeo 

de Souza-Cardozo revealed his artistic vein from an early 

age, which was always sup-

ported by his attentive Uncle 

Chico. In 1905, Lisbon opened 

its arms to the originality of 

the young Amadeo, who, 

after starting a foundation 

course in drawing, ended up 

excelling in the profession of 

cartoonist and caricaturist. 

However, it would be on the 

day that he celebrated his 19th birthday that the greatest 

adventure of his life began, pre-empting a short but in-

tense career. Setting off to Paris, capital of artistic euphoria, 

the young Portuguese known for his curiosity surrounded 

himself with icons of the creative arena of the time, con-

tributing to artistic dialogue and to the rupture with the 

standards of classical representation.
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Num olhar atento sobre a obra de Amadeo de Souza- 

Cardoso são facilmente perceptíveis as influências por-

tuguesas, que se prolongam nas várias etapas do seu tra-

balho, muitas vezes aliadas aos ícones de inspiração pari-

siense. Manhufe e as memórias de juventude revelam-se 

através daquilo que Amadeo considerava a sua pertença, 

tanto natural como cultural: montanhas, bosques, letras de 

canções, instrumentos musicais regionais, bonecas popu-

lares, azenhas, castelos imaginados, interiores domésticos 

familiares e objectos quotidianos. Mesmo adoptando um 

estilo de vida urbano, é notável que Amadeo se manteve 

ligado ao seu mundo rural e familiar, respeitando a sua 

atmosfera portuguesa através das montanhas, que tão 

frequentemente serviram de fundo às suas obras. No en-

tanto, o mundo moderno, representado pelas suas opções 

estilísticas marcadas pelo hibridismo cubista, futurista, ór-

fico e expressionista, desvenda-se numa dinâmica similar. 

Sem uma hierarquia específica, as suas origens misturam-

-se com manequins mecânicos, fios de telégrafo ou tele-

fone, lâmpadas eléctricas e até anúncios publicitários, dos 

perfumes, do champanhe, etc. colados sobre as pinturas.

No pico da sua criatividade e rodeado pelas suas mon-

tanhas, após voltar para Portugal em 1914, o pintor portu-

guês despediu-se da vida com apenas trinta anos. No baú 

do tempo ficou o seu talento e originalidade, raras vezes 

aplaudido graças ao triste golpe do destino. 

Looking carefully at the work of Amadeo de Souza-Car-

doso, Portuguese influences are easily discernible, which 

can be seen throughout the various stages of his work, 

often joined by icons of Parisian inspiration. Manhufe and 

memories of his childhood are revealed through what 

Amadeo considered his belonging, both natural and cul-

tural: mountains, woods, song lyrics, regional musical in-

struments, dolls, watermills, imagined castles, domestic 

interiors and everyday objects. Even after adopting an 

urban lifestyle, it is notable that Amadeo remained con-

nected to his rural and family-focused world, respecting 

his Portuguese atmosphere through the mountains, which 

so often served as a background in his works. However, the 

modern world, represented by his stylistic options marked 

by Cubist, Futurist, Orphic and Expressionist hybridism, is 

revealed in a similar dynamic. Without a specific hierar-

chy, his origins are blended with mechanical mannequins, 

telegraph or telephone lines, electric lamps and even ad-

vertisements, for perfumes, champagne, etc. glued onto 

the paintings.

At the peak of his creativity and surrounded by his 

mountains, after returning to Portugal in 1914, the Portu-

guese painter bid farewell to life at the age of only thirty. 

Time stored away his talent and originality, rarely applaud-

ed thanks to the sad blow of fate. 

Num olhar atento sobre a obra do 
pintor português são facilmente 

perceptíveis as influências 
portuguesas.  \\ Looking carefully 
at the work of Amadeo de Souza-

Cardoso, Portuguese influences are 
easily discernible.
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O GRANDE LIVRO 
VILLAS&GOLFE

Um objecto de culto  // A work to treasure 

Quinze anos de vida não podiam deixar de ser lembra-

dos. Como tal, a PM media Corporate, editora da publica-

ção Villas&Golfe, lançou O grande livro Villas&Golfe. Com 

as portas abertas há mais de uma década e actuando no 

mercado nacional e internacional, a prestigiada marca 

Villas&Golfe, que é já um ícone, correu o mundo e levou 

aos seus leitores o que de melhor há para se ver, sentir, 

adquirir e desfrutar no modus vivendi global. Com tanta 

informação partilhada, ao longo destes anos, restou mes-

mo seleccionar temas de alguns dos melhores momentos 

das edições transactas da revista e reuni-los nesta obra 

cultural. Vários artigos e entrevistas que fazem parte do 

universo Villas&Golfe, depois de uma criteriosa selec-

ção, transformaram-se neste livro, em que figuras como  

Belmiro de Azevedo, Américo Amorim, José Hermano  

Saraiva, José Saramago, Mário Soares, André Jordan,  

Fernando Teixeira dos Santos, Eunice Muñoz, Manoel de 

Oliveira, Joaquim de Almeida, Júlio Resende, entre tantos 

outros, entraram. Museus, bibliotecas, palácios, um vasto 

património arquitectónico e cultural, assim como algu-

mas iguarias gastronómicas, fazem parte dos conteúdos 

seleccionados. De referir, também, algumas das magnífi-

cas viagens pelo mundo que ao longo destes anos foram 

partilhadas com os leitores. O grande livro Villas&Golfe 

encontra-se à venda nas livrarias FNAC, na Livraria Lello, 

no Porto, e no site www.pmmediacorporate.com. Trata-

-se de uma obra composta por memórias, personalidades 

e artigos que marcaram a revista Villas&Golfe. Prefaciado 

pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é 

um volume para se ter, ler e guardar. 

It would be impossible not to mark 15 years in exis-

tence, and as such PM media Corporate, publisher of 

the magazine Villas&Golfe, has launched O grande livro  

Villas&Golfe [The Villas&Golfe Great Book]. Around for a 

decade and a half and operating in the national and inter-

national market, the prestigious Villas&Golfe brand, which 

is already an icon, has travelled the world, bringing its read-

ers the very best to be seen, felt, acquired and enjoyed in 

global modus vivendi. With so much information shared 

over these years, the hard part was selecting topics from 

some of the best moments from past issues of the mag-

azine and assembling them in this cultural work. After a 

painstaking selection process, an assortment of articles 

and interviews taken from the Villas&Golfe universe have 

been transformed into this book, in which figures such 

as Belmiro de Azevedo, Américo Amorim, José Hermano 

Saraiva, José Saramago, Mário Soares, André Jordan, Fer-

nando Teixeira dos Santos, Eunice Muñoz, Manoel de Ol-

iveira, Joaquim de Almeida, Júlio Resende, among many 

others, make an appearance. Museums, libraries, palac-

es and a wealth of architectural and cultural heritage are 

joined by some gastronomic highlights, to make up the se-

lected content. Highlights also include some of the magnif-

icent voyages made around the world, shared with readers 

over the years. O grande livro Villas&Golfe is available from 

FNAC, at Livraria Lello, in Oporto, and from the website 

www.pmmediacorporate.com. This is a work packed with 

memories, personalities and articles that have marked 

Villas&Golfe magazine. With a preface written by the Portu-

guese President, Marcelo Rebelo de Sousa, this is a volume 

to own, read and treasure. 

ART  CULTURE
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KRUGER PARK
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

INSPIRING PLACES

Um tour selvagem \\ Into the wild 
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Cidade de Maputo, Moçambique. Planeia-se o safari ao 

Kruger Park, na África do Sul, com o acompanhamento do 

guia turístico Titos, da agência Moz Tour Guide, que há oito 

anos faz estes tours. 

Eram 5 horas da manhã quando o despertador tocou. Era 

hora de acordar e levantar. Estávamos aptos para a partida. 

Batiam as 5h30 no relógio, numa bela manhã de Domingo, 

fria, que não tardou a aquecer, quando iniciámos a viagem. 

Pouco mais de duas horas depois, estávamos na frontei-

ra de Moçambique com a África do Sul. Seguiram-se os 

parâmetros normativos, carimbou-se o passaporte com 

um visto de entrada, e lá seguimos o itinerário. Enquan-

to avançávamos, assistíamos à entrada de variadíssimas 

carrinhas de comerciantes que esperavam por passar a 

fronteira e entrar em Moçambique. Iam a abarrotar, cheios 

de produtos comprados em território sul-africano, para co-

mercializar no país. A fila era extensa. Enquanto isso, nós 

seguimos caminho e não demorou muito até chegarmos à 

entrada do Kruger Park. 

Maputo city, Mozambique. Plans are being made for a sa-

fari in the Kruger Park, South Africa, with tour guide Titos, 

from Moz Tour Guide agency, which has been organising 

these tours for eight years.

The alarm went off at five o’clock in the morning. It was 

time to wake up and get up. We were ready for departure. 

The clock struck 5.30 am on a fine, cold, Sunday morning 

that soon warmed up when we set off on our journey. Just 

over two hours later, we reached Mozambique’s border with 

South Africa. After the usual procedures, our passports 

stamped with an entry visa, we continued with our itinerary. 

As we moved along, we saw a variety of traders’ vans, wait-

ing to cross the border into Mozambique. They were packed 

to the brim with products bought in South Africa, which they 

were going to trade in the country. The queue was long. In 

the meantime, we went on our way and it was not long until 

we reached the entrance to Kruger Park.

Once we got to the park gates, we crossed the crocodile 

bridge, which stretches over the Incomati River – which has 

its source in the South African province of Mpumalanga – 
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Chegados à entrada do Kruger Park, passámos a ponte 

dos crocodilos, que se encontra sobre o rio Incomati – rio 

que nasce na província sul-africana de Mpumalanga –, e 

subimos a rampa até à entrada ‘principal’ do parque. O dia 

ainda mal tinha nascido, mas não foi preciso esperar muito 

tempo para vermos os primeiros anfitriões. Eram os oribis. 

Lindos! E o dia começou lindamente com o sol a raiar. De 

seguida, muitos outros animais se mostraram ao longo do 

nosso passeio ao parque, por estradas de asfalto e de terra 

batida. E, apesar da falta de chuva, nos últimos dois anos, a 

vegetação parecia viva no local. 

A savana africana é um dos destinos que mais turistas 

atrai à África do Sul. Observar e fotografar algumas das 

and went up the ramp to the park’s ‘main’ entrance. The day 

was still very new, but we did not have to wait long to see 

our first hosts. Some beautiful oribi antelopes! And the day 

began beautifully, with the sun shining. Many other animals 

then showed up during our trip through the park, along as-

phalt roads and dirt tracks. And despite the lack of rain, in 

the last two years, the vegetation seemed to be flourishing 

in this place.

The African savannah is one of the destinations that at-

tracts most tourists to South Africa. Watching and tak-

ing pictures of some of the rarest species on the planet is 

what causes many curious people, like us, to venture out 

on a trip through the Kruger Park. And you can find a little 

espécies mais raras do planeta é o que leva muitos curio-

sos, como nós, a aventurar-se numa viagem pelo Kruger 

Park. E neste universo paisagístico e faunístico podemos 

encontrar de tudo um pouco: leões, elefantes e búfalos 

(avistamos mais nas margens dos rios), leopardos, rino-

cerontes - os considerados big five. Há, ainda, milhares de 

espécies de aves. São variadíssimas as espécies de mamí-

feros, peixes, anfíbios, répteis. Sem falar na riqueza da flora 

que preenche parte da floresta. Vimos girafas, elefantes, 

cabras-de-leque, impalas, macacos, zebras, bois cavalo, 

kudu, rinoceronte, porcos-bravos… Não há certeza exacta 

da quantidade de animais ali existentes. Certo é que são 

muitos! O que mais nos impressionou foi observar a de-

licadeza com que um elefante se atravessa, na estrada, à 

frente do carro, antes de uma curva, e a forma ‘simpática’ 

como caminha, lentamente, até se esconder na vegetação.

O Park Nacional Kruger, inserido na reserva da Biosfera 

Kruger-Canyons, é a maior área protegida de fauna da  

África do Sul. É um dos destinos mais procurados para Safa-

ri. Abrange uma área de cerca de 20.000 km2 e está situado 

mais a nordeste do país, em Mpumalanga e Limpopo, fazen-

do fronteira com Moçambique. Uma visita não é suficiente. 

Fica a vontade de querer voltar para sentir e olhar, de novo, 

outras espécies que não tivemos a oportunidade de ver, tal-

vez porque não se quisessem mostrar aos olhos humanos. 

O Kruger Park, para além da belíssima savana, dispõe de 

um serviço de acomodações para os visitantes que queiram 

pernoitar por lá, ou até ficar por vários dias. E nós, na hora 

da despedida, deixámos para trás uma experiência única e 

reveladora. Regressámos a Maputo, já com o cair da tarde, e 

a vontade que ficou foi a de lá voltar. Um dia não chega para 

tanta beleza. 

of everything in this scenic and fauna-filled universe: lions, 

elephants and buffalos (we spotted most of them on the 

river banks), leopards, and rhinoceroses – the so-called ‘big 

five’. There are also thousands of species of birds, as well as 

all sorts of mammal, fish, amphibian and reptile species. Not 

to mention the rich flora that fills part of the forest. We saw 

giraffes, elephants, springboks, impalas, monkeys, zebras, 

wildebeests, kudus, rhinoceroses, warthogs... You could 

never be certain about the exact amount of animals there. 

But there are certainly many of them! What impressed us 

most was witnessing the graceful way in which an elephant 

crossed the road in front of the car, before a curve, and the 

‘friendly’ way it slowly walked away until disappearing into 

the vegetation.

The Kruger National Park, which is part of the Kruger to 

Canyons Biosphere reserve, is the largest protected wildlife 

area in South Africa. It is one of the most popular safari des-

tinations. Covering an area of   about 20,000 square kilome-

tres, it is situated in the country’s northeast, in Mpumalanga 

and Limpopo, on the border with Mozambique. One visit is 

not enough. We were left with the desire to go back, to feel 

and look once again at other species that we did not have 

the opportunity to see, perhaps because they did not want 

to show themselves to human eyes.Kruger Park, in addition 

to the beautiful savannah, offers an accommodation service 

for visitors who want to spend the night or stay for several 

days. And, when the time comes to bid farewell, we leave 

behind a unique and revealing experience. We returned 

to Maputo, just as the day was drawing to a close, and the 

desire that remained was to go back there. One day is not 

enough for so much beauty.



ASHFORD 
CASTLE

INSPIRING PLACES

Hospitalidade irlandesa
Irish Hospitality
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Erguendo-se imponente entre as verdes paisagens 

que pintam o coração do Condado de Mayo, na Irlanda, o 

Ashford Castle é um refúgio de cinco estrelas, ancorado na 

costa pitoresca do lago Lough Corrib. Com uma história que 

remonta a 1228, este símbolo da hospitalidade irlandesa já 

viu passar pelos seus corredores inúmeros ilustres, como 

membros de famílias reais, incluindo George V, então Prín-

cipe de Gales, representantes estatais, como Ronald Rea-

gan, e outras celebridades, como Brad Pitt, John Wayne, 

Barbra Streisand ou John Travolta. Casa da primeira es-

cola de falcoaria da Irlanda, o Ashford Castle é composto 

Stood amidst the verdant landscapes colouring the 

heart of County Mayo, in Ireland, Ashford Castle is a five-

star retreat, anchored on the picturesque shores of Lough 

Corrib. With a history dating back to 1228, this symbol of 

Irish hospitality has seen many illustrious names pass 

down its hallways, such as members of royal families, in-

cluding George V, Prince of Wales at the time, state repre-

sentatives such as Ronald Reagan, and other celebrities, 

such as Brad Pitt, John Wayne, Barbra Streisand or John 

Travolta. Home to Ireland’s first falconry school, Ashford 

Castle boasts comfortable facilities, newly refurbished so 
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O chef Philippe Farineau é o 
responsável pelos menus servidos 

em quatro salas de jantar principais. 
\\ Chef Philippe Farineau is in charge 
of the menus served in the four main 

dining rooms.

por instalações confortáveis, recentemente remodeladas 

de forma a modernizar os espaços originais, deixando-os 

mais luxuosos. Assim, os mais de 80 quartos e suítes, que 

se asseguram como uma representação de toda a elegân-

cia e requinte tradicional, juntam todas as características 

modernas: wifi, estores electrónicos, ar condicionado, etc.

Com uma atenção meticulosa a todos os detalhes, os 

quartos deste autêntico palácio foram minuciosamen-

te decorados com mobiliário antigo, tecidos sumptuosos 

como toalhas e roupas de cama de algodão egípcio, tape-

tes personalizados ou iluminação apropriada, garantindo 

que o Ashford Castle se torne o recanto perfeito para rela-

xar numa atmosfera graciosa. No entanto, para os eternos 

apaixonados ou amantes da paz, a Hideaway Cottage, uma 

antiga casa de barcos que se mantém fiel à sua herança ir-

landesa, é o refúgio isolado para privacidade completa.

Para os momentos de relaxamento, o Spa e Fitness  

Center do Ashford Castle é o local onde a sabedoria antiga 

as to modernise the original spaces, adding further to the 

luxury qualities. Thus, the castle’s 80 rooms and suites, 

assuredly the epitome of elegance and traditional re-

finement, boast every modern amenity: Wi-Fi, electronic 

blinds, air conditioning, etc.

With meticulous attention to detail, the rooms of this 

authentic palace have been painstakingly decorated with 

antique furniture, sumptuous fabrics, exquisite towelling 

and Egyptian cotton bed linen, custom designed carpets or 

feature lighting, ensuring that Ashford Castle becomes the 

perfect place to relax in a delightful atmosphere. However, 

for the eternally romantic or lovers of peace and quiet, the 

Hideaway Cottage, an old boathouse that has been kept 

true to its Irish heritage, is a secluded refuge enjoying com-

plete privacy.

For moments of relaxation, Ashford Castle’s Spa and 

Fitness Centre is where ancient wisdom meets mod-

ern knowhow, making it a veritable temple of calm and  

encontra os conhecimentos modernos, transformando-

-se num verdadeiro templo de calma e serenidade. Pare-

cendo ter sido tirado de um conto de fadas, este spa conta 

com cinco salas de tratamento, hammam revigorante, sala 

de vapor e terraço com vistas serenas, características que 

já valeram ao Ashford Castle o reconhecimento como o  

Melhor Hotel Spa da Irlanda, nos World Spa Awards de 2016. 

Antes da despedida, aceite o convite do chef Philippe  

Farineau e sente-se à mesa do George V Dining Room para 

um menu fine dining. Ou então opte por uma refeição in-

formal no Cullen’s at the Cottage ou no The Dungeon, com 

a certeza de que não poderá deixar de saborear um deli-

cioso chá no elegante Connaught Room. 

serenity. Seemingly torn from a fairy tale, this spa has five 

treatment rooms, an invigorating hammam, a steam room 

and a terrace area with serene views, features that have al-

ready earned Ashford Castle recognition as Ireland’s Best 

Hotel Spa at the World Spa Awards 2016.

Before bidding farewell, accept chef Philippe Farineau’s 

invitation and take a seat in the George V Dining Room for 

a fine dining menu. Or instead try out an informal meal at 

Cullen’s at the Cottage or at The Dungeon. And you cer-

tainly won’t want to miss out on a delicious tea in the styl-

ish Connaught Room. 
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ALASCA
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © STATE OF ALASKA 1 JOCELYN PRIDE 2/10/11 ULTIMA THULE LODGE 

3/4/5/7/8 CHRIS MCLENNAN 6/9 BRIAN ADAMS

INSPIRING PLACES

Um paraíso remoto \\ A remote paradise
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Nesta ‘última fronteira’ dos EUA, cognome dado ao 

Alasca, a natureza apresenta-se quase em estado puro. 

As nuvens, reflectidas nas calmas águas que circundam 

as montanhas revestidas de gelo, parecem fazer o tempo 

passar mais devagar nesta região subárctica, com uma 

forte herança da civilização indígena. Quando se pisa o 

Alasca, que convida a passeios pelos trilhos montanhosos 

ou a viagens a bordo dos cruzeiros (a melhor maneira de 

conhecer os glaciares, os fiordes, as focas e, com sorte, as 

baleias ou belugas), o visitante facilmente se imagina num 

autêntico documentário sobre a vida selvagem. Comece-

mos pela capital, Juneau, tantas vezes envolta em nevoeiro 

ou chuva que o traje mais tradicional dos cerca de 30 mil 

habitantes pode ser descrito pelas galochas ou fatos im-

permeáveis. Colorida, as casas baixas em madeira e as 

fachadas pouco alteradas desde o século XX pintam um 

cenário de verdadeiro faroeste, relembrando até a época de 

In this ‘final frontier’ of the USA, as Alaska if often re-

ferred to as, nature is revealed in almost an untouched 

state. The clouds, reflected in the calm waters surrounding 

the ice-covered mountains, seemingly make time pass 

more slowly in this subarctic region, with its strong native 

civilisation heritage. For visitors, venturing around Alaska, 

on treks along mountain trails, perhaps, or on trips aboard 

cruise ships (the best way to get to see glaciers, fjords, seals 

and, if you’re lucky, whales or beluga whales), it’s easy to 

imagine themselves part of a wildlife documentary. We 

begin in the capital, Juneau, so often cloaked in mist or rain 

that the most traditional costume of the nigh-on 30,000 

inhabitants could easily be galoshes or waterproofs. The 

colourful, low timber houses, with their façades little 

changed since the 20th century, produce a veritable ‘wild 

west’ setting, recalling even the gold rush era. In Juneau 
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O Ultima Thule Lodge, perto da 
região de McCarthy, é um refúgio 

perfeito numa área protegida 
recheada de vida selvagem. \\ 

The Ultima Thule Lodge, close to 
the region of McCarthy, is a perfect 

refuge in a protected are packed 
with wildlife.

corrida ao ouro. No porto de Juneau, para além dos navios 

de cruzeiro que atracam com curiosos turistas, os pesca-

dores descarregam os halibutes, por exemplo, enquanto 

revelam a sua ascendência tlingit. Mas para os amantes da 

história, o Alaska State Museum é o local ideal para desco-

brir toda a origem do Alasca, nomeadamente a sua cultu-

ra. E por falar em cultura, uma visita ao Totem Bight State 

Historical Park, em Ketchikan, e ao Alaska Native Heritage 

Center, em Anchorage, é indispensável para conhecer as 

maiores colecções de totens do mundo. 

Envolto num ambiente selvagem, o Alasca é um paraí-

so remoto onde nem todas as cidades têm uma ligação  

harbour, in addition to the cruise ships dropping anchor 

with curious tourists, fishermen unload hauls of halibut, 

for example, while revealing their Tlingit ancestry. But for 

history buffs, the Alaska State Museum is the ideal place 

to discover Alaska’s origins and primarily its culture. And 

speaking of culture, a visit to the Totem Bight State Histor-

ical Park, in Ketchikan, and to the Alaska Native Heritage 

Center, in Anchorage, are a must if you want to see the 

world’s largest collections of totem poles. 

Surrounded by the wilds of beyond, Alaska is a remote 

paradise, where not all towns are connected by land. In-

deed, many of the settlements can only be reached by boat 

terrestre. Aliás, grande parte das localidades só podem ser 

visitadas por intermédio de barcos ou hidroaviões. Mas é 

viagem que vale a pena ao primeiro vislumbre de ursos 

negros ou pardos, em busca do salmão, de águias, veados, 

alces ou até raposas do árctico. 

Nesta viagem aos confins dos EUA, é ainda de visita obri-

gatória Fairbanks, famosa pelas suas hot springs e águas 

curativas, e pelas incríveis auroras boreais, facilmente 

visíveis de Setembro a Maio. Aos mais corajosos deixa-

mos ainda um desafio: mergulhe nas águas do Árctico.  

Seria capaz?!

or water plane. But the trip is well worth the effort when 

you first spot a black or grizzly bear, as they hunt for salm-

on, or when you see eagles, stags, moose or event arctic 

foxes. 

On this journey to the farthest reaches of the USA, a visit 

to Fairbanks is a must, famous for its hot springs and heal-

ing waters, and for the incredible Northern Lights, easily 

visible from September to May. And for the most daring 

among you, here’s another challenge: taking a dip in the 

Arctic Ocean. Would you be up to it?!



«Quem vem e atravessa o rio…» poderia ser uma forma 

de entrar em Malmö, se substituíssemos o rio pelo estrei-

to de Öresund, e se viéssemos da populosa Copenhaga. 

Embora Malmö em tempos tenha sido uma cidade da Di-

namarca, actualmente é sueca, ainda que os traços da 

antiga nacionalidade sejam visíveis na arquitectura. Entre 

Copenhaga e Malmö há uma ponte – com intrincadas so-

luções de engenharia – e cerca de 30 minutos de viagem, 

se se optar pelo comboio. Se, já próximo de Malmö, a luz 

se transformar em treva, será apenas a ponte a mergulhar 

nas águas em forma de túnel.

Malmö estende-se, compacta, bem perto da estação, 

sendo fácil percorrer todos os seus recantos. Apesar de 

ser a terceira maior cidade da Suécia, é relativamente pe-

quena, mas encantadora, com as suas praças repletas de 

restaurantes e cafés, como a Praça Lilla Torg, que ostenta 

edifícios do século XVI. Também o porto, que passou por 

There’s a line in a song that talks about crossing the 

water to get there, which would be very apt for the city of 

Malmö, where the water would be the Strait of Øresund 

and we were crossing it from populous Copenhagen. Al-

though Malmö was once a Danish city, it is now part of 

Sweden, even though traces of its former nationality can 

still be seen in the architecture. Between Copenhagen and 

Malmö there is a bridge – boasting intricate engineering 

solutions – a crossing that takes 30 minutes, if you go by 

train. If, as your train approaches Malmö, light switches 

to darkness, it’s just the line dipping under the water, into  

a tunnel.

Malmö stretches out from the station, in its compact 

geography, making it easy to get to its various neigh-

bourhoods. Despite being Sweden’s third largest city, it 

is relatively small, yet delightful, with squares lined with 

restaurants and cafés, such as Lilla Torg square, boasting 
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MALMÖ
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INSPIRING PLACES

Compacta e encantadora
Compact and enchanting



uma revitalização, dotando-o de lojas e restaurantes, fica a 

uma curta caminhada da Estação Central. Construído pe-

los dinamarqueses em 1530, o Castelo Malmöhus já foi for-

taleza, residência real, prisão e é actualmente um museu, 

ideal para descobrir a história da cidade. O Museu Maríti-

mo e Tecnológico, o incrível edifício da Câmara Municipal, 

a magnífica Igreja de S. Pedro e o parque Slottstradgarden, 

enfeitado com antigos moinhos de vento, são de visita 

obrigatória. Na parte moderna de Malmö, encontra-se o 

Turning Torso, um arranha-céus futurista, o mais alto edi-

fício da Escandinávia, projectado por Santiago Calatrava. 

Malmö é uma cidade em constante transformação, onde o 

histórico dialoga com o moderno. Mas, para onde quer que 

vá, o Turning Torso estará no horizonte, reinando sobre a 

cidade e sobre o mar que ao largo se avista ou se pressente.

buildings from the 16th century. The harbour too, which has 

been redeveloped to offer shops and restaurants, is just a 

short walk from the central station. Built by the Danes in 

1530, Malmöhus Castle has been a fortress, a royal resi-

dence, a prison and is now a museum, making it the ideal 

place to discover the city’s history. The Maritime and Tech-

nological Museum, the incredible city hall, the magnificent 

Sankt Petri Church and Slottstradgarden Park, dotted with 

old windmills, are all must-sees. In the modern part of 

Malmö stands the ‘Turning Torso’, a futuristic skyscraper 

and Scandinavia’s tallest building, designed by Santiago 

Calatrava. Malmö is a constantly changing city, where the 

historic interacts with the modern. But, wherever you go in 

it, the ‘Turning Torso’ will be watching you on the horizon, 

reigning above the city and the sea, which makes itself felt 

throughout.

(+351) 213 626 225 / 925 964 242
clinicaimplantologiaavancada.com

OPINIÃO \\ OPINION

HUGO MADEIRA
CEO e Médico Dentista na Clínica Hugo Madeira Estética & Implantologia Avançada
CEO and Dentist at Clínica Hugo Madeira Estetica & Implantologia Avançada

teeth, they might not be favourable. If you decide to in-

vest in your smile, go for a service that, first and foremost, 

strives for quality. A multidisciplinary and constantly up-

dated medical team, which, assisted by the latest tech-

niques and state-of-the-art technologies, can offer you a 

smile idealised and designed exclusively for you, with the 

guarantee of excellence and durability. One of the most 

innovative technologies known in the field of dentistry is 

Digital Smile Design (DSD), software with which we can re-

design the smile of each patient, until we achieve the ide-

alised final result together with the patient.

Using DSD we can evaluate the aesthetic relationship be-

tween teeth, gums, smile and face, to finally achieve harmo-

ny between them. This plan will provide dentist and patient 

with a better understanding of the problems and the design 

of possible treatment scenarios, until we manage to high-

light the most favourable characteristics of each person.

Alguma vez se questionou acerca do retorno sobre investir 

num sorriso atraente e saudável? O Retorno Sobre o Inves-

timento (ROI) de um sorriso pode não ser evidente para 

todos, aparentemente pode não se materializar em lucro 

ou em algo tangível, mas não podia ser menos verdade. A 

comprová-lo está um estudo levado a cabo pela consul-

tora norte-americana Kelton. Os investigadores revelam 

a importância do sorriso na percepção que os outros têm 

de nós e nos julgamentos que tecem a nosso respeito. Tan-

to na esfera social, como no trabalho, os dentes e o sorri-

so são das primeiras características a sobressair. Dentro 

do leque de percepções associadas a um sorriso atraente 

estão: a saúde, o zelo, o sucesso, o poder, a inteligência, e  

a confiabilidade. 

Por vezes, não basta ser um empresário com potencial 

e status. As primeiras impressões já suprimiram mui-

tas oportunidades de negócio. Porque, quer queiramos,  

quer não, elas existem, e caso se reflictam em dentes au-

sentes, tortos, partidos ou escurecidos, podem não ser 

favoráveis. Se decidir de facto investir no seu sorriso opte 

por um serviço que, em primeiro lugar, prima pela qualida-

de. Uma equipa médica multidisciplinar e constantemente 

actualizada que, assistida pelas técnicas mais recentes e 

por tecnologias de ponta, lhe consiga oferecer um sorriso 

idealizado e pensado exclusivamente para si, com garan-

tia de excelência e durabilidade. Uma das tecnologias mais 

inovadoras conhecidas na área da medicina dentária é o 

Digital Smile Design (DSD), um software onde redesenha-

mos o sorriso de cada paciente, até conseguirmos alcançar 

o resultado final idealizado em conjunto com o paciente. 

Através do DSD conseguimos avaliar a relação estética en-

tre dentes, gengiva, sorriso e face, para, por fim, alcançar 

harmonia entre os mesmos. Este plano vai permitir ao mé-

dico dentista e ao paciente uma melhor compreensão dos 

problemas e o desenho de possíveis hipóteses de trata-

mento, até conseguirmos destacar as características mais 

favoráveis de cada pessoa.

Saiba qual é o retorno de investir num sorriso 
saudável e atraente.

Have you ever wondered what return you can expect from 

investing in an attractive, healthy smile? The Return on 

Investment (ROI) of a smile may not be obvious to eve-

ryone, seemingly not transformed into profit or anything 

tangible, but this couldn’t be further from the truth. A study 

carried out by US consultancy firm Kelton proves just this. 

Researchers reveal the importance of smiling in how oth-

er people perceive you and in the judgements they make 

about you. As much in social circles as at work, your teeth 

and smile are among the first characteristics to stand out. 

The range of perceptions associated with an attractive 

smile include: health, zeal, success, power, intelligence,  

and reliability.

Sometimes it is not enough to be an entrepreneur with 

potential and status. First impressions have already put 

a dampener on many business opportunities. Because, 

whether we like it or not, first impressions do count, and if 

they are reflected in absent, crooked, broken or darkened 

Find out what return you can expect from 
investing in a healthy and attractive smile.
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SCANDINAVE SPA 
MONT-TREMBLANT

Cura pela água \\ Healing through water

HEALTH    WELLNESS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  © SCANDINAVE SPA MONT-TREMBLANT



O ar gélido que se faz sentir nas margens do rio Diable, 

perto de Montréal, na província canadiana do Québec, con-

vida a abraçar a experiência reconfortante que o Scandi-

nave Spa Mont-Tremblant tem para oferecer. Reconhecido 

como um templo relaxante pelos aventureiros dos despor-

tos de Inverno, não fosse o resort beneficiar de diversas 

pistas de ski, rodeadas de 

paisagens magníficas, este 

spa apresenta uma gama 

variada de tratamentos tra-

dicionais escandinavos num 

ambiente tranquilo e natural.

Com todas as condições 

necessárias para revigorar o 

corpo e a mente dos visitan-

tes, o Scandinave Spa Mont-

-Tremblant tem disponíveis 

serviços que se podem di-

vidir por áreas quentes, para 

abrir os poros, estimular a 

circulação sanguínea e libertar as toxinas, ou frias, para re-

frescar o corpo, fechando os poros rapidamente e fortale-

cendo o sistema imunológico. Banhos a vapor de eucalipto, 

cascatas termais e saunas finlandesas, também conheci-

das como onsen, hamman ou hot springs, são apenas al-

guns dos tratamentos pensados para proporcionar o total 

relaxamento. A hidroterapia, ou a cura pela água, revela-

-se neste refúgio como a rainha, graças aos seus estímulos 

The chilly air felt on the shores of the River Diable, close 

to Montreal, in the Canadian province of Quebec, invites 

you to embrace the comforting experience offered by the 

Scandinave Spa Mont-Tremblant. Recognised as a temple 

of relaxation for winter sports enthusiasts, with the resort 

benefitting from a host of ski runs, surrounded by magnifi-

cent scenery, this spa boasts 

a vast array of traditional 

Scandinavian treatments, in 

a peaceful, natural setting.

With every condition 

needed to reinvigorate 

the bodies and minds of 

guests, the Scandinave Spa 

Mont-Tremblant offers ser-

vices that can be divided 

into hot areas, to open up 

the pores, stimulate blood 

circulation and release tox-

ins, or cold areas, to refresh 

the body, quickly closing the pores and strengthening the 

immune system. Eucalyptus steam baths, thermal cas-

cades and Finnish saunas, also known as onsen, hamman 

or hot springs, are just some of the treatments design to 

provide total relaxation. Hydrotherapy, or water healing, 

prevails in this retreat thanks to hot or cold stimuli re-

lieving stress, soothing the skin and muscles and revital-

ising your state of mind. Nevertheless, there is also room 

 Banhos a vapor de eucalipto, 
cascatas termais e saunas 

finlandesas são apenas alguns 
dos tratamentos pensados para 

proporcionar o total relaxamento. 
\\  Eucalyptus steam baths, thermal 
cascades and Finnish saunas are just 

some of the treatments design to 
provide total relaxation.

Rodeado pelos sons calmos e 
aromas sugestivos da natureza, 

este spa ensina os seus visitantes 
a valorizarem o silêncio. \\  

Surrounded by calming sounds and 
aromas suggestive of nature, this spa 

teaches its guests to value silence..

quentes ou frios que aliviam o stress, acalmam a pele e os 

músculos e revitalizam o estado de espírito. Contudo, há 

também lugar para massagens terapêuticas, massagens a 

pares ou até massagens pré-natais.

Rodeado pelos sons calmos e aromas sugestivos da na-

tureza, este spa ensina os seus visitantes a valorizarem o 

silêncio. «O silêncio é uma fonte de grande força», dizem. 

Numa tentativa de levarem o hóspede a alcançar a quie-

tude interior e a abraçar o silêncio, que só é interrompido 

pelo tal som calmo da natureza, o Scandinave Spa Mont-

-Tremblant é composto por terraços para relaxamento ou 

espaços aquecidos através de lareiras exteriores, locais 

que se revelam perfeitos para saborear os deliciosos chás 

orgânicos preparados pelo sommelier Marc-André Latour.

for therapeutic massages, massages for couples, and also 

prenatal massages.

Surrounded by calming sounds and aromas suggestive 

of nature, this spa teaches its guests to value silence. «Si-

lence is a source of great strength,» they say. In an attempt 

to help guests achieve inner peace and to embrace silence, 

which is only interrupted by the soothing sound of nature, 

the Scandinave Spa Mont-Tremblant is made up of relax-

ation terraces or spaces heated by outdoor fireplaces, set-

tings that prove perfect for sampling the delicious organic 

teas prepared by sommelier Marc-André Latour.
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CHEF OLIVIER

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

O toque refinado da restauração portuguesa 
The touch of finesse in the Portuguese 

restaurant industry 

SUPREME FLAVOURS

De humor apurado, Olivier da Costa é um dos nomes mais 

consagrados no empreendimento gastronómico portu-

guês. Com nove restaurantes de referência sob sua alçada, 

que se distinguem na oferta da capital, o chef aventureiro 

e até competitivo comemora 20 anos de uma carreira in-

tensa e criativa com um cardápio recheado de sucessos. 

Intitulando-se como chef-entrepreneur ou restaurateur, 

admitindo o seu foco no negócio, Olivier recorda com cari-

nho os tempos em que se deliciava com os cozinhados dos 

avós, assim como destaca, com todo o orgulho, o percur-

so do pai, Michel da Costa. «O meu pai, que tem uma veia 

mais artística e eu mais empreendedora, foi importante na 

maturação e crescimento desta paixão pela culinária», as-

sume. Amante do bom comer e com um fraquinho especial 

pela cidade de Lisboa, o chef que adora criar conceitos no-

vos, sempre com minuciosa atenção sobre aspectos como 

a arquitectura, o desenho do espaço e a própria decoração 

dos interiores, fala-nos de um percurso de dedicação e per-

sistência associado a um espírito de glamour, bom gosto e 

paixão imensa pelo universo da restauração.

With a keen sense of humour, Olivier da Costa is one of the 

best-known names in the Portuguese restaurant industry. 

With nine standout restaurants to his name, well known in 

the Portuguese capital, the adventurous and even compe-

titive chef celebrates 20 years of an intense and creative 

career with a menu stuffed with successes. Seeing himself 

as a chef-entrepreneur or restaurateur, admitting his fo-

cus on business, Olivier fondly remembers the times when 

he delighted in the cooking of his grandparents, as well 

as proudly highlighting the career of his father, Michel da 

Costa. «My father, who has a more artistic vein, while mine 

is more entrepreneurial, was important in the development 

and growth of this passion for cooking», he explains. A lo-

ver of fine food and with a special fondness for the city of 

Lisbon, the chef who loves to create new concepts, always 

with meticulous attention to aspects such as architecture, 

the design of the space and the decoration itself of the in-

teriors, tells us about a journey of dedication and persis-

tence, joined by a spirit of glamour, good taste and immen-

se passion for the restaurant business.



76 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 77 

trabalhar comigo por causa destas características próprias 

de um perfeccionista, mas também sabem que comigo 

alcançarão bons resultados e conhecerão o êxito. Tenho 

muita confiança. Uma confiança que julgo ser saudável. E 

sou rebelde, mas não no mau sentido. Digo ‘não’ quando 

julgo ser necessário. Sou frontal e sincero», revela.  

Com um percurso inaugurado através de um estágio 

profissional no Hotel Ritz Four Seasons, em Lisboa, cuja 

dinâmica tentou implementar no Grupo Olivier, o chef 

lisboeta apresenta-se hoje como um empresário dedi-

cado. «Costumo dizer que sou um chef-entrepreneur ou 

restaurateur. Um chef está especialmente interessado na 

excelência culinária, em trazer a criatividade para as suas 

cartas. Um entrepreneur está mais interessado no negócio. 

because of these very characteristics of a perfectionist, 

but you can rest assured that with me you will achieve 

good results and enjoy success. I am very confident. A con-

fidence that I believe is healthy. And I’m a rebel, but not in 

the bad sense. I say ‘no’ when I think it is necessary. I am 

upfront and sincere», he reveals.

With a career that began with a professional internship 

at the Hotel Ritz Four Seasons in Lisbon, the dynamic na-

ture of which he has striven to instil in the Olivier Group, 

the Lisbon-born chef sees himself today as a dedicated 

entrepreneur. «I tend to say that I am a chef-entrepreneur 

or restaurateur. A chef is especially interested in culinary 

excellence, in bringing creativity to his menus. An entre-

preneur is more interested in the business. A restaurateur 

Aventureiro por natureza, Olivier da Costa revela-se um 

empreendedor desde os tempos de juventude. «O meu pri-

meiro empreendimento gastronómico foi cozinhar pica-

nha para amigos a um preço fixo na esplanada do Castelo 

de São Jorge. Um local espectacular e uma ideia que teve 

muita saída. Mas antes fiz inúmeras coisas: vendi t-shirts 

na escola, ‘bombinhas’ de Carnaval…», recorda o chef, con-

tando a peripécia com as tais ‘bombinhas’, que o levaram 

para o hospital. Destemido, Olivier foi criando um império 

próprio, sempre respeitando a herança gastronómica fami-

liar e exigindo rigor, profissionalismo e competência. «Essa 

sempre foi uma preocupação de fundo em todos os meus 

negócios. Os produtos e os serviços têm de ser de exce-

lência», explica, acrescentando que: «Nem sempre é fácil 

Adventurous by nature, Olivier da Costa has shown his 

entrepreneurial spirit ever since his youth. «My first gas-

tronomic enterprise was cooking picanha beef for friends 

at a fixed price on the esplanade of the Castle of São Jorge. 

A spectacular setting and an idea that sold really well. But 

before that, I did a lot of things: I sold t-shirts at school, car-

nival ‘firecrackers’...,» recalls the chef, recounting the she-

nanigans with firecrackers that saw him admitted to hos-

pital. Plucky as ever, Olivier slowly created his own empire, 

always respecting his family’s gastronomic heritage and 

exacting rigour, professionalism and competence. «This 

has always been a major concern in all my businesses. 

Products and services have to be excellent», he explains, 

before adding: «It’s not always easy to work with me  
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Um restauranteur pensa no seu negócio de A a Z, na carta, 

no conceito, no serviço, nas fardas, em todos os pormeno-

res que têm a ver com o restaurante. Outra forma de dizer 

tudo isto é dizer que gosto de criar e empreender. A veia 

criativa leva-me a conceber cada um dos meus restauran-

tes como um local único», explica. Pensando na restau-

ração como um negócio, Olivier conhece os seus clientes 

como a palma das suas mãos e, para manter a rentabilida-

de, todos os seus restaurantes «procuram ser excelentes 

dentro do seu target particular». Mas qual é então a lista 

de espaços com insígnia by Olivier? «Neste momento, o 

Grupo Olivier conta com nove restaurantes: Olivier Ave-

nida, Guilty, KOB, Yakuza First Floor, Yakuza by Olivier, Pito 

do Bairro Reserva, Praia e Praia na Vila, sendo que muito 

em breve abrirá o Absurdo. Para não falar de outros projec-

tos em carteira», descreve o chef. Com um carinho espe-

cial pelo Olivier Avenida, com uma decoração elegante e  

thinks about his business from A to Z, about the menu, the 

concept, the service, the uniforms, about every detail that 

has to do with the restaurant. Another way of putting this 

is to say that I like to create and to undertake things. My 

creative vein enables me to conceive each of my restau-

rants as a unique place», he explains. Seeing running a 

restaurant as a business, Olivier knows his customers 

like the back of his hand and, to stay profitable, all of his 

restaurants «strive to excel within their particular target 

range». But which restaurants actually boast the Olivier 

name? «At the moment, the Olivier Group has nine restau-

rants: Olivier Avenue, Guilty, KOB, Yakuza First Floor, Yaku-

za by Olivier, Pito do Bairro Reserva, Praia and Praia na Vila, 

while very shortly we intend to open Absurd. Not to men-

tion other projects in the portfolio», the chef elucidates. 

With a special affection for Olivier Avenue, with its elegant 

and romantic décor and a Mediterranean-inspired cuisine 

Com uma carta variada, o chef 
Olivier vai criando novos conceitos 
com base nas influências que retira 

das suas viagens ou pesquisas 
pessoais.\\ With a varied menu, 

chef Olivier keeps on creating new 
concepts based on the influences he 

draws from his travels or personal 
research.

romântica e uma cozinha de inspiração mediterrânica com 

um menu de degustação que vai da exclusiva picanha de 

kobe ao linguini com parmesão e à trufa preta, Olivier dis-

tingue-se como um rosto de referência nacional no que diz 

respeito à gastronomia.

Acompanhando o crescimento da própria capital portu-

guesa, antecipando até a actual vaga turística que trouxe 

mais lojas de luxo, novos hotéis e projectos de reabilitação 

à cidade, o Grupo Olivier consagra-se no mercado nacio-

nal mesmo sem nunca ter sido agraciado com uma estrela 

Michelin. «Receber uma estrela nunca foi um objectivo. 

Não acredito nas estrelas Michelin enquanto modelo de 

negócio. Sou mais focado em ter uma oferta mais trendy. 

Isto porque, em termos de negócios, uma estrela nunca se 

traduz em angariação de clientes para um target que con-

sidero rentável. Pelo contrário. Afasta. Pessoalmente, ne-

nhum restaurante com estrela Michelin é um restaurante 

a que me apeteça, frequentemente, voltar. Têm um óptimo 

featuring a tasting menu containing anything from exclu-

sive Kobe beef to linguini with parmesan and black truffle, 

Olivier stands out as a leading national figure within the 

gastronomic arena.

In line with the growth of the Portuguese capital itself, 

even predicting the current tourist wave that has brought 

more luxury stores, new hotels and redevelopment proj-

ects to the city, the Olivier Group has excelled in the na-

tional market, even without ever having been awarded a 

Michelin star. «Getting a star has never been a goal. I do 

not believe in Michelin stars as a business model. I’m more 

focused on in being more fashionable in what we offer. This 

is because, in terms of business, a star never translates 

into attracting customers for a target that I consider to be 

profitable. Quite the contrary. It scares them away. Person-

ally, no Michelin-starred restaurant is a restaurant that I 

feel like going back to often. They have great service and 
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serviço e come-se muito bem, mas não é um restaurante a 

que se queira ir todos os dias», afirma.

Com uma carta variada, assim como os espaços com a 

sua assinatura, o chef Olivier vai criando novos conceitos 

com base nas influências que retira das suas viagens ou 

pesquisas pessoais. Mas, no final do dia, não há nada que 

lhe dê mais prazer do que as palavras de satisfação dos 

clientes. «O que me dá verdadeiramente gozo é ouvir da 

boca dos meus clientes que os meus restaurantes são ver-

dadeiras experiências, muitas delas que os transportam 

para lá de Lisboa, rumo a outros locais e cidades do mun-

do», conclui Olivier.

you eat very well, but it is not a restaurant that you would 

want to go every day», he says.

With a varied menu, as well as venues bearing his sig-

nature, chef Olivier keeps on creating new concepts based 

on the influences he draws from his travels or personal re-

search. But, at the end of the day, there is nothing that gives 

him more pleasure than the words of satisfaction uttered 

by his customers. «What really gives me joy is to hear from 

the mouths of my customers that my restaurants provide a 

real experience, whisking them away from Lisbon to other 

places and cities around the world», concludes Olivier.
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GOURMET GOURMET

Perfil
Nome: Christian Rullan

Idade: 41 anos

Naturalidade: França

Formação: École Lênotre,E.H.U Illes Balears

Chef: 14 anos

Tipo de pratos: de acordo com a minha inspiração

Ingrediente predilecto: produtos da época

Uma qualidade: criativo

Motivação: cliente

Qual a equipa perfeita: ser uma família

Como é trabalhar com Christian: exigente  

O que não fazer numa cozinha: desrespeitar o produto

O que fazer, obrigatoriamente, numa cozinha: concentração

É apaixonado por: sabores

Profile

Name: Christian Rullan

Age: 41 years

Place of birth: France

Training: École Lênotre, E.H.U Illes Balears

Chef: 14 years

Type of dishes: according to my inspiration

Favourite ingredient: seasonal produce

A quality: creative

Motivation: customer

What is the perfect team: being a family

What’s it like to work with Christian: demanding  

What shouldn’t you do in a kitchen: disrespect the product

What are you obliged to do in a kitchen: concentrate

You are passionate about: flavours

CARPACCIO DE VITELA

Carpaccio de vitela / Pickles de shiitake / Pickles de mini-

nabo / Guacamole de rúcula / Pinhões  / Brotos de rúcula 

/ Compota de cebola-beterraba / Cremoso parmeggiano

CARPACCIO DE VITELA: 2,5 kg de lombo de vitela, limpo.

PROCESSO: enrolar o lombo de vitela numa película plásti-

ca e levar ao congelador durante 24h. Reservar. 

PICKLES: 200g de açúcar, 150ml de água, 150ml de vinagre, 

200g de mini nabos limpos e cortados a meio, 150g shiitake 

pequenos.

PROCESSO: misturar os líquidos com o açúcar, até diluir o 

açúcar. Adicionar os nabos e os shitake. Deixar marinar no 

mínimo três dias. Reservar.

GUACAMOLE DE RÚCULA: 500g de abacate, 200g de rúcula, 

sumo de duas limas, sal e pimenta .

PROCESSO: misturar tudo e triturar em thermomix.  

Reservar.

COMPOTA DE CEBOLA-BETERRABA: 500g de cebola corta-

da, uma beterraba cortada cozida, 175g de açúcar e 150ml 

de vinagre.

PROCESSO: misturar o açúcar, a beterraba e a cebola. Co-

zer. Adicionar o vinagre, deixar cozinhar uns 5 min. Triturar 

tudo em thermomix. Reservar.

CREMOSO PARMEGGIANO: 500ml água de parmeggiano 

(300ml água, 200g parmeggiano. Cozer junto e recuperar a 

água), 8g de agar-agar, sal e pimenta.

PROCESSO: misturar a água de parmeggiano com o agar-

-agar. Cozer até ebulição e deixar uns 30 seg. Deixar res-

friar. Triturar em thermomix. Reservar.

FINALIZAR: cortar, muito fino, o lombo de vitela, colocar no 

prato, regar com azeite extra-virgem, sal e pimenta. Espa-

lhar todas as outras confecções pelo prato. Terminar com 

os brotos de rúcula. Comer frio.

VEAL CARPACCIO

Veal carpaccio  / Pickled shitake mushrooms  / Pickled 

baby turnips / Rocket guacamole  / Pine buts  / Rocket 

sprouts / Onion-beetroot compote / Creamy parmeggiano

VEAL CARPACCIO: 2.5 kg loin of veal, cleaned.

METHOD: roll the loin of veal in cling film and place in the 

freezer for 24 hours. Set aside. 

PICKLES: 200g sugar, 150ml water, 150ml vinegar, 200g  

baby turnips, cleaned and halved, 150g small shitake 

mushrooms.

METHOD: mix the liquids with the sugar, until the sugar has 

diluted. Add the turnips and shitake mushrooms. Marinate 

for at least three days. Set aside.

ROCKET GUACAMOLE: 500g avocado, 200g rocket, juice of 

two limes, salt and pepper.

METHOD: mix all the ingredients and zap in a food proces-

sor. Set aside.

ONION-BEETROOT COMPOTE: 500g chopped onions, one 

chopped cooked beetroot, 175g sugar and 150ml vinegar.

METHOD: mix together the sugar, beetroot and onion. Cook. 

Add the vinegar and cook for about 5 minutes. Zap the 

mixture in a food processor. Set aside.

CREAMY PARMEGGIANO: 500 ml parmeggiano water (300 

ml water, 200g parmeggiano. Cook together and keep the 

water), 8 g agar-agar, salt and pepper.

METHOD: mix together the parmeggiano water and the 

agar-agar. Cook until the mixture boils and leave for about 

30 seconds. Leave to cool. Zap the mixture in a food proces-

sor. Set aside.

PLATING UP: cut the loin of veal into very fine slices, distrib-

ute all over the plate, drizzle with extra virgin olive oil, and 

season with salt and pepper. Orderly arrange the res. Finish 

off with the rocket sprouts. Eat cold.
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GOURMET GOURMET

FEIJOADA DE MARISCO

Feijoada de marisco / Mexilhão / Amêijoa / Pescada / 

Terrina de polvo / Coentros micro verdes 

FEIJOADA MARISCO:500g de feijão-frade cozido, 1l de cal-

da de peixe, 200g de língua de bacalhau, 1 cebola,1 tomate, 

c.s (colher de sopa) alho, orégãos.

PROCESSO: fazer um estrugido com a cebola, tomate, alho 

e as línguas de bacalhau picadas, adicionar a calda de pei-

xe e deixar ferver uns 10 min., adicionar o feijão e deixar 

ferver em fogo brando uns 10 min. Reservar.

MEXILHÃO /AMÊIJOAS: 200g de mexilhão limpo, 300g de 

amêijoa limpa, 500ml de vinho branco, alho, tomilho, louro.

PROCESSO: colocar numa panela quente os mexilhões  e 

amêijoas adicionar um pouco de azeite virgem, o alho pi-

cado e as ervas. Adicionar o vinho e tapar. Deixar cozer até 

que se abram os mexilhões. Reservar no frio.

TERRINA DE POLVO: 2kg de polvo cozido.

PROCESSO: separar ‘as patas do polvo’ por unidade. Picar a 

cabeça, com ajuda de película plástica, fazer um rolo com 

‘as patas’ e com a cabeça do polvo. Deixar repousar 24h no 

frigorífico. Reservar.

PESCADA: 1 filete de pescada fresca (500g) 

PROCESSO: cortar o filete de pescada em cubos.

EMPRATAR: colocar num prato fundo uma concha de fei-

joada, 3 mexilhões, 3 amêijoas, 2 pedaços da terrina de pol-

vo, 2 pedaços de pescada, depois de ir à frigideira. Terminar 

com os coentros micro-verdes e azeite virgem.

SHELLFISH FEIJOADA

Shellfish feijoada / Mussels / Clams / Hake / Octopus 

terrine / Coriander microgreens 

SHELLFISH FEIJOADA: 500g cooked black-eyed peas, 1litre 

fish stock, 200g codfish ‘tongues’, 1 onion,1 tomato, 1 tbsp 

garlic, oregano.

METHOD: sauté the onion, tomato, garlic and chopped cod-

fish ‘tongues’, add the fish stock and leave to boil for about 

10 minutes, add the beans and simmer for a further 10 

minutes. Set aside.

MUSSLES / CLAMS: 200g clean mussels, 300g clean clams, 

500ml white wine, garlic, thyme, bay leaf.

METHOD: place the mussels and clams in a hot saucepan, 

adding a little olive oil, the chopped garlic and the herbs. 

Add the wine and cover. Leave to cook until the mussels 

open. Set aside in the fridge.

OCTOPUS TERRINE: 2kg cooked octopus.

METHOD: separate the ‘octopus legs’ one by one. Chop the 

head. Using some cling film, make a roll with the ‘legs’ and 

with the octopus head. Leave to rest for 24 hours in the 

fridge. Set aside.

HAKE: 1 fillet of fresh hake (500g) 

METHOD: cut the fillet of hake into cubes.

PLATING UP: place a ladle-full of feijoada in a shallow dish, 

3 mussels, 3 clams, 2 pieces of octopus terrine, 2 pieces of 

hake, after being fried. Finish off with coriander micro-

greens and a drizzle of olive oil.

BOCHECHAS DE PORCO IBÉRICO, 
COM RISOTTO DE BETERRABA 

Bochechas com vinho do Douro / Risotto de beterraba  / 

Micro-verde de mostarda / Ervilhas  / Molho de carne

BOCHECHAS DE PORCO IBERICO: 1kg de bochechas, 200g 

de cenoura picada, 200g de cebola picada, c.s alho, tomilho, 

louro, orégãos, 1l de vinho maduro tinto.

PROCESSO: Sal e pimenta nas bochechas, deixar repou-

sar 24h no frigorífico. Saltear a cebola, o alho, a cenoura. 

Reservar. Na panela, colorear as bochechas e adicionar o 

salteado de cebola, cenoura, etc. Adicionar o vinho tinto. 

Colocar tudo numa travessa e cozer no forno durante 3h a 

165ºC. Reservar.

RISOTTO DE BETERRABA: 500g de arroz carnaroli, 2l de 

caldo de galinha, 200g de puré de beterraba, 100g de par-

meggiano, cebola picada, alho, vinho branco.

PROCESSO: numa panela, aquecer o azeite virgem e fritar 

o arroz, adicionar o vinho branco, a cebola e o alho. Adicio-

nar a calda de galinha quente, pouco a pouco sem deixar 

de mexer, até ter o arroz al dente. Adicionar o queijo ralado 

e o puré de beterraba e mexer. Reservar.

MOLHO DE CARNE: 1l de fond brum escuro, 1l de vinho tin-

to, 300g de cogumelos, 80g maizena, 80ml vinho tinto.

PROCESSO: reduzir a calda com o vinho tinto e os cogume-

los até metade. Misturar a farinha e o vinho, para engrossar 

a preparação anterior, adicionar quando estiver a ferver e 

deixar cozer uns 5 min. Reservar.

EMPRATAR: num prato raso, colocar o risotto num molde 

redondo, pôr por cima a bochecha e o molho de carne. Ter-

minar com as ervilhas e os micro-verdes de mostarda.

IBERIAN PORK CHEEKS WITH 
BEETROOT RISOTTO 

Pork cheeks with Douro wine / Beetroot risotto / Mustard 

microgreens / Peas  / Meat sauce

IBERIAN PORK CHEEKS: 1kg pork cheek, 200g chopped 

carrot, 200g chopped onion, 1 tbsp garlic, thyme, bay leaf, 

oregano, 1 litre aged red wine.

METHOD: Season the pork with salt and pepper, leave to 

rest for 24 hours in the fridge. Sauté the onion, garlic, and 

carrots. Set aside. Brown the pork cheeks in a saucepan 

and add the sautéed onion, carrots, etc. Add the red wine. 

Place everything in a baking tray and cook for 3 hours in 

the oven at 165 ºC. Set aside.

BEETROOT RISOTTO: 500g carnaroli rice, 2 litres chicken 

stock, 200g beetroot puree, 100g parmeggiano, chopped 

onions, garlic, white wine.

METHOD: heat some olive oil in a saucepan and fry the 

rice, adding the white wine, the onion and the garlic. Add 

the chicken stock, little by little, stirring as you go, until the 

rice is al dente. Mix in the grated cheese and the beetroot 

puree. Set aside.

MEAT SAUCE: 1 litre of fond brun, 1 litre red wine, 300g 

mushrooms, 80g corn flour, 80ml red wine.

METHOD: reduce the fond (stock) and red wine and the 

mushrooms by half. Mix together the corn flour and 80 ml 

of wine, to thicken the sauce, adding this mixture when 

the stock is boiling and cook for about 5 minutes. Set aside.

PLATING UP: on a shallow plate, fill a serving ring with the 

risotto, top with the pork cheek and the meat sauce. Finish 

with some peas and the mustard microgreens.
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CREME DE CARDAMOMO, LIMÃO E 
FRAMBOESA

Creme de cardamomo / Gelado de limão / Terra / 

Framboesas / Speculoos

CREME DE CARDAMOMO: 500g de creme filadélfia; 300g 

de chocolate branco; 300g de nata e 15g de cardamomo.

PROCESSO: juntar o cardamomo às natas, depois adicionar 

o chocolate em pedaços e deixar derreter. Adicionar à pre-

paração prévia à temperatura de 50ºC. Deixar repousar no 

frigorífico no mínimo 24h. Reservar.

GELADO DE LIMÃO: 500ml de sumo de limão; 500ml de 

água; 12g de leite em pó 0% M.G.; 75g de glicose; 150g  

de açúcar.

PROCESSO: misturar tudo a frio e deixar repousar 24h no 

frigorífico. Colocar num recipiente próprio e congelar. Dei-

xar repousar 6h no congelador. Reservar.

TERRA: 500g Oreos

PROCESSO: utilizar apenas a parte sólida do Oreo e triturar 

na thermomix. Reservar.

SPECULOOS: 200 g de manteiga; 200g de açúcar mascava-

do; 5g de sal; 175g de farinha.

PROCESSO: misturar tudo e formar uma massa. Fazer um 

rolo e deixar repousar umas horas. Passar a massa por um 

ralador e colocar no forno a 150ºC, durante uns 8/10min. 

Reservar.

EMPRATAR: misturar os speculoos com um pouco de terra, 

colocar na base do prato. Colocar o cremede cardamomo 

e as framboesas e, por último, colocar o gelado de limão. 

CARDAMOM CREAM, LEMON AND 
RASPBERRY

Cardamom cream / Lemon ice cream / Base / Raspberries

 / Speculoos

CARDAMOM CREAM: 500g Philadelphia cream cheese; 

300g white chocolate; 300g cream and 15g cardamom.

METHOD: in a pan over a gentle heat mix the cardamom 

with the cream, adding the chocolate in pieces to melt. Add 

the cream cheese to the mixture at a temperature of 50ºC. 

Leave to rest in the fridge for at least 24 hours. Set aside.

LEMON ICE CREAM: 500ml lemon juice; 500ml water; 12g 

powdered skimmed milk; 75g glucose; 150g sugar.

METHOD: mix the ingredients together and leave to rest 

in a fridge for 24 hours. Place in a suitable container and 

freeze. Leave to rest in the freezer for 6 hours. Set aside.

BASE: 500g Oreo biscuits

METHOD: remove the cream filling from the Oreo biscuits 

and zap in a food processor. Set aside.

SPECULOOS: 200g butter; 200g brown sugar; 5g salt; 175g 

flour.

METHOD: mix together ingredients to form dough. Make 

into a roll and leave to rest for a few hours. Grate the dough 

and bake for about 8-10 minutes at 150ºC. Set aside.

PLATING UP:  mix the speculoos with a little of the biscuit 

base and arrange on the base of the plate. Place the carda-

mom cream and the raspberries on top, and finally, add the 

lemon ice cream. 



Desde pequeno, Luís Carvalho brincava, na confecção da 

mãe, com os tecidos que dali sobravam. Após ter concluí-

do o 9.º ano viu com clareza o que queria ser quando fosse 

grande: estilista. Tirou a licenciatura em Design de Moda, 

em Castelo Branco. Exceptuando a época em que teve de 

ir estudar para fora, Luís Carvalho sempre viveu na sua 

terra natal, Vizela, cidade do distrito de Braga. Estagiou e 

trabalhou em Lisboa, depois voltou ao Porto - aqui para 

trabalhar com a marca de vestuário Salsa -, e continuou a 

morar no lugar que o viu nascer. Ia e vinha, todos os dias, de  

Vizela para Ribeirão. Até que decidiu criar a sua própria 

marca. Era só uma ideia. A mãe, proprietária de uma con-

fecção de malhas, ajudou-o no início com as questões 

financeiras, porque para o jovem não seria, de todo, fácil 

abrir uma estrutura como a que dispõe hoje, onde o traba-

lho por medida requer um público à altura. Em Vizela, o de-

signer de moda preenche o seu tempo com os rascunhos 

que vai fazendo e as peças que vai criando.

Ever since he was small, Luís Carvalho would play with 

the fabrics left over from his mother’s dressmaking. Af-

ter completing year 9 at school, he was able to see clear-

ly what he wanted to be when he ‘grew up’: a fashion de-

signer. He took his degree in Fashion Design in Castelo 

Branco. Except for the time when he had to go and study 

abroad, Luís Carvalho has always lived in his hometown 

of Vizela, in the district of Braga. He has done internships 

and worked in Lisbon, then he returned to Oporto – to work 

here with the clothing brand Salsa -, and continued to live 

in the place that saw him born. Every day he would travel 

back and forth from Vizela to Ribeirão. Until he decided 

to create his own brand. It was just an idea. His mother, 

who owns a knitwear business, helped him in the begin-

ning with financial matters, because for the young man it 

wouldn’t be easy at all to set up a structure such as the one 

he has today, in which bespoke work requires a public to 

match. In Vizela, the fashion designer fills his time with the 

sketches he makes and the pieces he creates.

LUÍS CARVALHO
LUXURY  STYLE

Um estilo minimal clean, com detalhe
A clean, minimal style, with detail 
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Desde muito cedo, Luís Carvalho sentia vontade de ves-

tir bem e de usar coisas diferentes. Talvez esta necessida-

de se tenha pronunciado mais com influência ‘directa’ da 

mãe, uma vez que o mundo das malhas sempre se eviden-

ciou na vida do estilista, através do trabalho da progenito-

ra. «Lembro-me, perfeitamente, de que era eu que decidia 

o que queria vestir, o que a 

minha irmã ia vestir, no dia 

seguinte, para levar para es-

cola», recorda Luís, sorrindo. 

Era ele que tratava dos looks 

lá de casa. Ajudava a irmã e 

a mãe a escolher a melhor 

combinação. Iam às com-

pras juntos. «A minha mãe 

dizia: calma, isso não é para 

mim!», conta-nos o desig-

ner. E, ao que parece, a mãe 

estava atenta às sugestões do filho.

Luís sempre teve um lado artístico. Gostava de arquitec-

tura. Em pequeno, desenhava plantas de casas e divisões, 

mas decidiu seguir o caminho da moda, embora já se fa-

lasse de crise na altura. Enfrentou o mundo competitivo 

do estilismo sempre com o apoio da mãe. «A minha mãe 

disse: se é isto que queres, então é o que vais fazer! Apoiou-

-me a 100%», refere Luís, orgulhosamente.

From an early age, Luís Carvalho felt the urge to dress well 

and wear different things. Perhaps this need became more 

pronounced with the ‘direct’ influence of his mother, since 

the world of knitwear has always been a part of the design-

er’s life, through his mother’s work. «I distinctly remem-

ber that it was I who decided what I wanted to wear, what 

my sister was going to wear, 

the following day, to take to 

school», recalls Luís, smiling. 

He was the one who took care 

of looks back home. He would 

help his sister and mother 

choose the best combina-

tions. They would go shop-

ping together. «My mother 

would say: calm down, that’s 

not for me!», the designer 

tells us. And, by the looks of it, 

his mother paid attention to her son’s suggestions.

Luís always had an artistic side. He liked architecture. 

When he was little, he would draw up plans for houses 

and rooms, but decided to follow the fashion route instead, 

despite talk of crisis at the time. He has always tackled 

the competitive world of fashion design with the support 

of his mother. «My mother said: if this is what you want, 

then that’s what you’re going to do! She has supported me 

100%», says Luis proudly.

O jovem designer foi voluntário no Moda Lisboa duran-

te duas estações, não na criação, mas na organização do 

evento. Em 2009, foi estagiar com Filipe Faísca, durante 

oito meses, e aí aprendeu muito: «Foi a grande experiência 

que tive com o mundo da moda», diz. Absorveu sempre o 

melhor de cada um dos lugares onde trabalhou. Por exem-

plo, «com o Filipe Faísca foi o atendimento ao público, por-

que o trabalho dele é um bocado semelhante ao meu. Já 

com o Ricardo Preto foi muito a vertente styling e de pro-

dução de moda». 

Luís Carvalho sempre quis ter a sua própria marca. Con-

seguiu. Apesar de ter a certeza do que queria ser e fazer, 

sempre teve receios e, por isso, questionava o futuro, o re-

torno do investimento do trabalho, até porque, como refere, 

«É muito complicado para um criador ter uma marca está-

vel em Portugal».

Há três anos no mercado nacional, com o seu próprio 

nome, Luís Carvalho conta que o balanço é positivo, que 

o crescimento tem sido gigantesco e que prova disso é o 

espaço físico - atelier - aberto ao público, onde a procura 

tem sido significativa. «Sou muito ambicioso, ando sempre 

à procura de crescer mais», o que tem levado o designer de 

moda a estar sempre a pensar em novos projectos, sempre 

The young designer was a volunteer at Moda Lisboa 

for two seasons, not in creation, but in the event’s organ-

isation. In 2009, he went to work as an intern with Filipe 

Faísca, for eight months, and he learned a great deal there: 

«It was the major experience I have had with the fashion 

world», he says. He has always soaked up the best of each 

of the places where he has worked. For example, «with 

Filipe Faísca, it was dealing with the public, because his 

work is a little like mine, while with Ricardo Preto, it was 

mainly the aspect of styling and fashion production». 

Luís Carvalho has always wanted to have his own brand. 

And now he has. Although he was sure of what he want-

ed to be and do, he was always afraid, and as a result, he 

would question the future, the return on the work invested, 

not least because, as he says: «It is very complicated for a 

designer to have a stable brand in Portugal.»

After three years in the national market, under his own 

name, Luís Carvalho says that the outcome is a positive 

one, that growth has been huge and that this is proved by 

his physical space – studio – which is open to the public, 

where demand has been sizeable. «I am very ambitious, I 

am always looking to grow more», which has led the fash-

ion designer to be always thinking about new projects, with 

Luís Carvalho dispõe de um atelier 
em Vizela, e tem a sua marca 

exposta em lojas multimarcas em 
Lisboa e no Porto. \\ Luís Carvalho 
has a studio in Vizela, and his brand 
can be found in multi-brand stores 

in Lisbon and Oporto.  
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com os pés bem assentes na terra. Com a concorrência lida 

bem, pois, a seu ver, é isso que o faz ser mais ambicioso, 

logo, «faz-nos querer fazer mais e melhor». Portugal é um 

país pequeno, mas há público para todos. Daqui a dez anos, 

Luís espera mais facturação, reconhecimento e conseguir 

«alcançar mais público e de alguma forma ter a interna-

cionalização da marca».

Para as colecções inspira-se na natureza. A última de  

Inverno foi inspirada nas paisagens nórdicas. No entanto, e 

para fugir um pouco a esse registo, na de Primavera-Verão 

inspirou-se no estilo de Debbie Harry dos Blondie. Rica em 

cores, ao contrário do habitual. Luís procura trabalhar com 

tons pretos, brancos, cinzas e cores neutras. Nesta colec-

ção foi além das cores e das texturas. Quando cria sente 

«entusiasmo», quando desenha só pensa ver as peças 

«feitas». E, já agora uma curiosidade, o que ele mais gosta 

de desenhar são casacos!

his feet firmly on the ground, always. He copes well with 

the competition, because, in his view, this is what makes 

him more ambitious, and so, «it makes us want to do more 

and to do it better». Portugal is a small country, but there 

is enough public out there for everyone. In ten years’ time, 

Luís hopes for greater revenue, recognition and to be able 

«to reach a greater public and for the brand to have an in-

ternational presence in some form».

The inspiration for his collections comes from nature. The 

last winter collection was inspired by Nordic landscapes. 

However, and to move slightly away from that style, in the 

spring-summer collection, he was inspired by the style of 

Debbie Harry, of Blondie fame. Rich in colours, unlike usu-

al. Luís strives to work with black, white, grey and neutral 

colours. In this collection he went beyond colours and tex-

tures. When he creates he feels «enthusiasm», when he 

designs he only thinks about seeing the pieces «made». 

And, for an interesting fact to end on, coats are what he 

enjoys designing the most!
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VICTORIA’S SECRET
LUXURY  STYLE

‘Anjos’ sedutores // Alluring ‘angels’ 
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Paris, no Grand Palais, recebeu o mais famoso desfile do 

mundo – Victoria’s Secret Fashion 2016. A nova colecção 

de lingerie, intensa e sedutora, foi apresentada numa noi-

te verdadeiramente atraente, em finais do ano transacto.  

A portuguesa Sara Sampaio, Irina Shayk, Alessandra  

Ambrósio e Adriana Lima, entre tantas outras caras co-

nhecidas, foram alguns dos ‘anjos’ que desfilaram com as 

famosas asas da marca (asas trabalhadas à base de ramos 

de flores). No total, 82 looks compuseram as passerelles, 

neste espectáculo de moda, um dos mais aguardados do 

ano. A marca de lingerie – Victoria’s Secret é já um ícone 

da moda interior. 

Paris, at Le Grand Palais, hosted the world’s most famous 

fashion show – Victoria’s Secret Fashion 2016. The new in-

tense and seductive lingerie collection was unveiled on a 

truly alluring evening at the end of last year. Portuguese 

model Sara Sampaio, Irina Shayk, Alessandra Ambrósio 

and Adriana Lima, among many other famous faces, were 

some of the ‘angels’ to hit the catwalk wearing the brand’s 

famed wings (in some cases inspired by bunches of flow-

ers). In total, 82 looks were paraded up and down the run-

way in one of the most eagerly awaited fashion shows of 

the year. Lingerie brand Victoria’s Secret is already an icon 

in undergarment fashion. 
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A noite festiva também ficou marcada pela presença 

de Jasmine Tookes, que pisou a passerelle com o Fantasy 

Bra, uma peça avaliada em 2,7 milhões de euros. No âm-

bito musical, por sua vez, foram Lady Gaga, Bruno Mars e 

The Weeknd que animaram a noite. Weeknd brilhou com o 

tema House of Balloons, do seu álbum de estreia em 2011, 

seguido de Kiss Land, do ano 2013, e o álbum Beauty Behind 

the Madness, de 2015, que lhe valeu dois Grammy. O desfile 

da Victoria’s Secret assemelhou-se a uma viagem através 

The festive evening was also marked by the presence 

of Jasmine Tookes, who strutted down the catwalk in the 

Fantasy Bra, a piece valued at 2.7 million euros. Musical 

accompaniment, for its part, was provided by Lady Gaga,  

Bruno Mars and The Weeknd, adding further to the eve-

ning’s entertainment. The Weeknd wowed with his track 

House of Balloons, from his 2011 debut album, followed  

by Kiss Land, from 2013, and the album Beauty Behind  

the Madness, from 2015, a Grammy award winner. The  

do mundo exótico, numa estrada -passerelle- dourada, 

onde os ‘anjos’ reinaram. Com os seus looks, atrevidos e 

arrojados, homenagearam a riqueza cultural das terras 

antigas, com a suavidade das penas, os bordados entrela-

çados com enfeites, que mais pareciam uma explosão de 

cor. Todas reinaram! Belas. Elegantes. Sedutoras. As divas 

da noite ‘Secret’ voltaram a provar que as mulheres podem 

sentir-se esbeltas com as lin-

geries Victoria’s Secret. 

Na passerelle, os ‘anjos’ 

desfilaram como se alguém 

lhes soprasse, tal como a bri-

sa. Sexy e dinâmicas, levaram 

para o desfile uma energia 

contagiante, presente tam-

bém nas cores vivas que sobressaíam. E, mesmo o ‘anjo’ 

escuro, vestido de tons escuros, chamou a atenção da pla-

teia, porque à beleza da modelo aliaram-se as peças que 

vestia, a magia, a ousadia e a cultura que está por trás de 

cada criação. Este evento só acontece porque, por detrás 

dele, encontra-se uma equipa capacitada, com produto-

res executivos como Edward G. Razek, Ian Stewart, Monica  

Mitro e Hamish Hamilton, o director. 

Victoria’s Secret fashion show resembled a voyage through 

an exotic world, along a golden road (runway), where ‘an-

gel’s prevailed. With their bold and daring looks, they paid 

tribute to the cultural wealth of ancient lands, through the 

softness of feathers, embroidery interlaced with streamers, 

which looked more like an explosion of colour. Each of them 

stunned! Beautiful. Elegant. Alluring. The ‘Secret’ night divas 

returned to prove that wom-

en can feel slender in Victo-

ria’s Secret lingerie. 

The ‘angels’ paraded down 

the runway as if blown along 

it, like a breeze. Sexy and dy-

namic, they brought conta-

gious energy to the catwalk, 

also present in the bright standout colours. And, even the 

dark ‘angel’, dressed in dark hues, attracted the audience’s 

attention, because the model’s beauty was joined by the 

pieces she wore, and by the magic, daring and culture be-

hind every creation. This event only takes place because 

of the authoritative team behind it, with executive produc-

ers such as Edward G. Razek, Ian Stewart, Monica Mitro and 

Hamish Hamilton, its director. 

O Grand Palais, em Paris, foi o local 
escolhido pela marca de lingerie 

Victoria’s Secret.  \\Le Grand Palais, 
in Paris, was the venue chosen by 

lingerie brand Victoria’s Secret.  



Com mais de 120 anos e com lojas em Portugal e Maputo, 

a Loja das Meias continua a ser um ícone de moda de luxo, 

tendo à disposição dos seus clientes conceituadas marcas 

como Dior, Céline, Marc Jacobs, Emilio Pucci, Ralph Lauren, 

Dolce&Gabbana, Chloè, entre outras. Em Portugal, juntan-

do-se aos espaços existentes, em Lisboa e Cascais, abre, 

na conceituada Av. da Liberdade lisboeta, uma nova loja 

que alia a localização privilegiada a uma decoração con-

temporânea e elegante, conferindo luxo ao espaço, real-

çando as colecções apresentadas, mantendo, no entanto, o 

serviço de excelência que caracteriza a marca. 

In existence for more than 120 years and with stores in 

Portugal and Maputo, Loja das Meias remains an icon of 

luxury fashion, bringing its discerning clientele renowned 

brands such as Dior, Céline, Marc Jacobs, Emilio Pucci, Ralph 

Lauren, Dolce&Gabbana, Chloè, among others. In Portugal, 

to join the stores it already has in Lisbon and Cascais, it 

has opened a new store on Lisbon’s prestigious Avenida 

da Liberdade, which combines its prime location with an 

elegant, contemporary décor, bringing luxury to the outlet, 

highlighting the collections on show, while keeping up the 

exceptional service the brand is known for. 
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LOJA DAS MEIAS
LUXURY  STYLE

O prestígio num novo espaço
Prestige with a new home

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JOÃO MIGUEL FIGUEIREDO



Intentando ir sempre mais longe na qualidade, inova-

ção, modernidade e exclusividade, aliadas a um serviço 

premium, a Loja das Meias abre um novo espaço na Av. 

da Liberdade, nº 254, dando assim resposta a um público 

internacional e nacional que elege esta avenida, uma das 

mais luxuosas do mundo, para as suas compras. 

O design de interiores, do Atelier Artica, tira partido das 

características do local e, simultaneamente, reforça a es-

sência da marca. A decoração dos 350 m2, divididos em 

dois pisos, é contemporânea, em consonância com o ca-

rácter cosmopolita da loja, e dá protagonismo às colecções 

de pronto a vestir e acessórios. Uma das inovações deste 

novo espaço é o shop in shop das marcas Dior e Céline no 

piso principal e com montras exclusivas para a avenida. 

O corner da Dior apresenta um conceito chic sóbrio pari-

siense. Enquanto os móveis e estruturas vieram especial-

mente de Paris, o tapete de seda foi elaborado por artesãos 

do Tibete. Já o corner Céline baseia-se num conceito mo-

dernista, com a utilização de travertino da Toscânia e mon-

tra forrada a ónix, entre outros elementos requintados. 

No piso inferior, uma decoração moderna, pincelada 

por pigmentos de ouro, mármore branco, negro e aponta-

mentos azuis, habita o espaço multibrand, onde se exibem 

marcas de renome internacional. Marcas de prestígio reu-

nidas num local de prestígio: a Loja das Meias.

Intent on continually raising the bar when it comes to 

quality, innovation, modernity and exclusiveness, joined by 

premium service, Loja das Meias has opened a new outlet at 

number 254, Avenida da Liberdade, thus meeting the needs 

of an international and national clientele choosing this ave-

nue, one of the world’s most luxurious, to do their shopping. 

The interior design, by Atelier Artica, makes the most of 

the site’s features, while at the same time reinforcing the 

essence of the brand. The décor of the 350 sqm, split be-

tween two floors, is contemporary, in line with the cosmo-

politan feel of the store, while highlighting the collections 

of ready-to-wear clothing and accessories. One of the in-

novations in this new outlet are the Dior and Céline ‘shop in 

shop’ areas on the main floor, with exclusive window dis-

plays onto the avenue. 

The Dior corner boasts simple Parisian chic. While the 

furniture and structures came especially from Paris, the 

silk rug was made by craftsmen in Tibet. As for the Céline 

section, this has a modern feel to it, with the use of Tuscan 

travertine and an onyx-lined display cabinet, among other 

sophisticated elements. 

The modern décor on the lower floor, dotted with splash-

es of gold, white marble, black and blue detailing, provides a 

backdrop for the multi-brand area, with its internationally 

renowned brands. Prestigious brands, brought together in a 

prestigious setting: Loja das Meias.

O novo espaço dá resposta a um 
público internacional e nacional 

que elege esta avenida para as suas 
compras.   \\ The new outlet meets 

the needs of an international and 
national clientele that chooses this 

avenue to do their shopping.
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CHOPARD

Inconfundíveis pela sua excelência, as jóias da  

Chopard agraciam qualquer look feminino, atri-

buindo um maior esplendor à beleza natural da 

mulher. Munidas de pedras preciosas, brilhantes e 

apelativas, as colecções da marca suíça são alvo do 

desejo feminino desde a sua fundação, em 1860, por 

Louis-Ulysse Chopard. Na sua gama de haute joal-

lerie, por exemplo, a colecção Temptations tem vin-

do a conquistar o gosto feminino com peças como 

este colar, composto por 18 quilates de ouro rosa, 

tanzanites, spessartine e safiras com 3,6 quilates.

Unmistakable for its outstanding quality, Chopard 

jewellery graces any feminine look, adding further 

splendour to a woman’s natural beauty. Armed with 

gemstones, sparkling and appealing, the collections 

by the Swiss brand have been the focus of feminine 

desire since its foundation in 1860, by Louis-Ulysse 

Chopard. In its range of haute joallerie, for example, 

the Temptations collection has been conquering 

feminine tastes with pieces such as this necklace, 

made up of 18-carat pink gold, tanzanites, spessar-

tines and sapphires with 3.6 carats.

\\SIXTHSENSE

GONÇALO PEIXOTO

Como quem grita que a revolução industrial chegou às 

peças de vestuário, Gonçalo Peixoto apresentou uma co-

lecção de Outono-Inverno inspirada na maquinaria. Ape-

lidada de The New Beginning, esta colecção da marca por-

tuense coloca em destaque a capacidade criativa do desig-

ner português, assim como o seu olhar aprimorado sobre 

aquilo que melhor figura na silhueta feminina. Na paleta de 

cores escolhida, os azuis, pastéis e cinzas colorem as peças 

diversas, como casacos, calças e macacões que exibem a 

elegância feminina de uma forma natural e, em simultâ-

neo, ostentosa.  

Like someone shouting that the industrial revolution has 

reached items of clothing, Gonçalo Peixoto has presented 

an autumn-winter collection inspired by machinery. Enti-

tled The New Beginning, this collection by the Portuguese 

brand highlights the creative capacity of the Portuguese 

designer, as well as his impeccable view of what best  

appears in the female silhouette. In the colour palette cho-

sen, blues, pastels and greys colour the various pieces, 

such as coats, trousers and jumpsuits, which reveal fem-

inine elegance in a natural and, at the same time, ostenta-

tious manner.
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GIORGIO ARMANI

Sinónimo de elegância e charme, a marca italiana do in-

confundível estilista Giorgio Armani não necessita de 

apresentações. Com um savoir faire icónico, a marca su-

gere uma colecção em que os looks citadinos e cuidados 

tomaram conta da estação mais fria. Com tons escuros, so-

bressaindo o preto, cinza e alguns padrões mais coloridos, 

a Giorgio Armani revela os casacos compridos, os fatos de 

senhora e os acessórios robustos como tendência para o 

Outono-Inverno. 

Synonymous with elegance and charm, the Italian brand 

of unmistakable designer Giorgio Armani needs no intro-

ductions. With an iconic savoir faire, the brand suggests 

a collection in which meticulous, city looks have taken 

over the colder season. With dark shades, black, grey and 

some more colourful patterns, Giorgio Armani reveals 

long coats, lady’s suits and robust accessories as the au-

tumn-winter trend. 

BVLGARI

Invocando a tradição da alta joalharia, realçando os seus 

valores de excelência e a sua singularidade, a Bvlgari mar-

cou a sua entrada no universo da alta perfumaria através 

da colecção Le Gemme. Com seis fragrâncias que repre-

sentam seis jóias de rara riqueza, esta colecção é um si-

nónimo da paixão da marca pelas matérias-primas de 

excelência. Nesta rota das gemas, a Amarena é uma das 

fragrâncias disponíveis, um perfume em que o vermelho-

-rosa das turmalinas se associa a aromas florais e frutados, 

destacando-se a nota de cereja amarena.

Invoking the traditions of luxury jewellery, highlighting 

its values of excellence and its uniqueness, Bvlgari has 

marked its entry into the universe of luxury perfumery 

through the Le Gemme collection. With six fragranc-

es representing six jewels of rare quality, this collection 

is synonymous with the brand’s passion for exceptional 

raw materials. In this cluster of gems, Amarena is one of 

the fragrances available, a perfume in which the red-pink 

of tourmalines is associated with floral and fruity aromas, 

with the Amarena cherry note standing out.

SAINT LAURENT

Com todo o requinte e elegância da moda francesa, 

a Saint Laurent é um símbolo da alta-costura, sur-

preendendo os gostos femininos com tendências ar-

rojadas, mas, ao mesmo tempo, glamorosas. Vejamos, 

por exemplo, os Classic Paris Skiny 105 D’Orsay, uns 

sapatos pensados para acompanhar os looks mais re-

finados. Em camurça vermelha, este modelo da Saint 

Laurent de baixo corte veste-se com um laço traseiro e 

com um salto alto quadrado de 10,5 cm.

With all the refinement and elegance of French fash-

ion, Saint Laurent is a symbol of haute couture, amaz-

ing feminine tastes with bold yet at the same time 

glamorous trends. Take, for example, the Classic Paris 

Skiny 105 D’Orsay, shoes designed to accompany the 

most refined looks. In red suede, this low-cut Saint 

Laurent model is dressed with a back loop and a 10.5-

cm square high heel.
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\\QUINTESSENCE

HARRY WINSTON

FIELD OF TOWERS CHESS SET

Com um magnífico tom azul a compor o seu corpo, 

o relógio Harry Winston Emerald, da colecção com 

o mesmo nome, assinada pela marca de joalha-

ria nova-iorquina, é uma referência ao legado de Mr.  

Winston e ao seu declarado gosto pelo corte de es-

meralda. Com mostrador azul e pulseira em cetim 

da mesma cor, este relógio apresenta detalhes em 

ouro branco de 18 quilates, movimento quartzo e 

uma aparência digna de figurar nos pulsos femininos  

mais graciosos. 

With a magnificent blue shade making up its body, 

the Harry Winston Emerald watch, from the collection 

of the same name, designed by the New York jewel-

lery brand, is a reference to Mr Winston’s legacy and 

his avowed taste for emerald-cut stones. With a blue 

dial and satin bracelet in the same colour, this watch 

features details in 18-carat white gold, a quartz move-

ment and an appearance worthy of figuring on the 

most graceful of female wrists. 

De origem iraquiana, Zaha Hadid mudou-se para Londres 

em 1972 com o objectivo de estudar Arquitectura. Trilhando 

um percurso de investigação e pesquisa na área da Arqui-

tectura e Design, gravou o seu nome na história ao tornar-

-se a primeira mulher a conquistar o prémio Pritzker, em 

2004. Partiu em Março de 2016, mas o seu legado, sempre 

desafiando o status quo, continua a inspirar o estúdio de 

design que criou. Exemplo disso é o Field of Towers Chess 

Set, um dos acessórios que compõe a colecção actual do 

atelier. Com tons contrastantes, a rainha assume aqui uma 

forma elegante, enquanto o rei, com a sua coroa de picos, 

recorda a herança arquitectónica de Zaha Hadid.

Of Iraqi origin, Zaha Hadid moved to London in 1972 with the 

aim of studying Architecture. Following a path of investi-

gation and research in the field of architecture and design, 

she made history by becoming the first woman to win the 

Pritzker Prize, in 2004. She left this world in March 2016, 

but her legacy, always challenging the status quo, contin-

ues to inspire the design studio she created. An example of 

this is the Field of Towers Chess Set, one of the accessories 

featured in the studio’s current collection. With contrasting 

shades, the queen takes on an elegant shape here, while 

the king, with his crown-like peaks, recalls the architectur-

al legacy of Zaha Hadid.
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PENFOLDS SAINT-LOUIS

Numa colaboração exclusiva entre a marca de vinhos  

Penfolds e a mais antiga e prestigiada fabricante de cristal 

da Europa, a Saint-Louis, surgem duas peças majestosas 

que pretendem colocar em evidência o sabor raro e refi-

nado do vinho Grange 2012. O Penfolds Aevum Imperial 

Service Ritual, um serviço de cristal que facilita o derra-

me do Grange Imperial 2012, e o Penfolds Aevum Limited 

Crystal Decanter, de 750 ml, um decantador com corte de 

diamante, delicadamente concebido para arejar o vinho, 

constituem esta parceria marcada pela perícia e tradição 

de uma mão-de-obra artesanal e precisa.

From an exclusive collaboration between Penfolds wine 

brand and Europe’s oldest and most prestigious crystal 

manufacturer, Saint-Louis, come two majestic pieces, with 

the aim of highlighting the rare and refined flavour of the 

2012 Grange wine. The Penfolds Aevum Imperial Service 

Ritual, a crystal-glass service vessel that facilitates the 

perfect pour of the 2012 Grange Imperial, and the Penfolds 

Aevum Limited Crystal Decanter, 750 ml, a diamond-cut 

decanter, delicately designed to aerate the wine, constitute 

this partnership marked by the expertise and tradition of 

precision craftsmanship.
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CROCKETT & JONES

Com origem em 1879, pelas mãos de Charles Jones e James 

Crockett, a marca Crockett & Jones é reconhecida pelo seu 

talento artesanal e pelo icónico estilo inglês dos seus sa-

patos. O modelo Fairford, em pele de bezerro, com sola de 

couro e envernizado manualmente, compõe a colecção de 

Outono-Inverno da Crockett & Jones e adapta-se perfei-

tamente ao pé masculino, evidenciando a exclusividade e 

excelência do trabalho da marca.

Originally founded in 1879 by Charles Jones and James 

Crockett, the Crockett & Jones brand is renowned for its 

craftsmanship and for the iconic English style of its shoes. 

The Fairford model, in hand polished calf leather, with 

leather sole, is part of the Crockett & Jones autumn-winter 

collection and fits perfectly to the male foot, demonstrat-

ing the exclusivity and excellence of the brand’s work.
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VERSACE

Desvendando aquilo que a marca acredita ser a essência 

do homem Versace, a marca italiana apresentou a sua nova 

fragrância: Dylan Blue, um perfume altamente distintivo, 

com propriedades olfactivas provenientes de ingredien-

tes naturais preciosos que emanam uma frescura incisiva 

e mediterrânea. Com um aroma que provém de notas de 

topo aquáticas, bergamota, toranja e folha de figo, notas 

de coração de folha de violeta, papiro, patchouli e pimenta 

preta e notas de fundo de almíscar, incenso e açafrão, este 

Dylan Blue é uma expressão de força e de carisma.

Revealing what the brand believes to be the essence of 

Versace man, the Italian brand has introduced its new fra-

grance: Dylan Blue, a highly distinctive perfume, with ol-

factory properties from precious natural ingredients that 

emanate an incisive and Mediterranean freshness. With 

an aroma that comes from aquatic top notes, bergamot, 

grapefruit and fig leaf, heart notes of violet leaf, papy-

rus, patchouli and black pepper and background notes of 

musk, incense and saffron, Dylan Blue is an expression of 

strength and charisma.

ZENITH

Aliando a excelência técnica, a paixão pela mecânica e a 

emoção por aventura, a Zenith disponibiliza o modelo El 

Primero 36 000 VpH Classic Cars, um relógio que homena-

geia o universo do automóvel clássico. Eficiente, símbolo 

de uma mecânica de topo (calibre cronógrafo automático 

El Primero 400B), este relógio revela linhas fluidas e uma 

elegância garantida pela sua caixa em aço escovado de 42 

mm de diâmetro, com uma coroa canelada e dois botões 

redondos. O mostrador antracite, com contadores de cores 

originais (antracite, azul e cinzento claro), dá o toque final 

de requinte.

Combining technical excellence, passion for mechanics 

and spirit of adventure, Zenith brings us the El Primero 36 

000 VpH Classic Cars, a watch that honours the world of 

classic cars. A symbol of cutting-edge mechanics (El Prim-

ero 400B automatic chronograph calibre), this efficient 

watch reveals flowing lines and an elegance ensured by its 

42-mm diameter brushed steel case, with a fluted crown 

and two round buttons. The anthracite display, with count-

ers in original colours (anthracite, blue and light gray), 

gives the final touch of refinement.
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HUGO BOSS

Com o ADN da alfaiataria aprimorada no centro da sua co-

lecção de Inverno, a Hugo Boss cruza luz e sombra, textu-

ras escovadas com neopreno, contrastes de lã com acaba-

mento em borracha, para apresentar os tradicionais cortes 

limpos e silhuetas elegantes que são a assinatura da mar-

ca. No entanto, há traços que revelam uma nova tendên-

cia: looks de alfaiataria de excelência são conjugados com 

ténis ou mochilas, enquanto looks desportivos integram 

uma pasta ou sapatos em couro. As silhuetas mais sóbrias 

são surpreendidas por toques de cor, como o amarelo, o 

vermelho ou o azul brilhante. O equilíbrio é o segredo.

With impeccable tailoring at the centre of its winter collec-

tion, Hugo Boss combines light and shadow, brushed tex-

tures with neoprene, wool contrasts with rubber trim, to 

present the traditional clean cuts and elegant silhouettes 

that the brand is known for. However, there are traits that 

reveal a new trend: fine tailoring is coupled with trainers or 

backpacks, while sports looks feature a briefcase or leath-

er shoes. Simpler silhouettes are shocked by dashes of co-

lour, such as yellow, red or bright blue. Balance is the secret.



FAZENDA  
BOA VISTA

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY FERNANDO GUERRA

Uma pérola do Brasil // A Brazilian pearl

LUXURY  STYLE
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Numa perfeita sintonia com a 
atmosfera exterior, o design interior 

da Fazenda Boa Vista desvenda 
traços limpos e cómodos. \\ In 

perfect harmony with the outdoor 
atmosphere, the interior design of 

Fazenda Boa Vista reveals clean and 
comfortable traits.

Com uma aura contemporânea e uma estrutura mar-

cada pelas linhas ousadas, a Fazenda Boa Vista, em Porto 

Feliz, na cidade brasileira de São Paulo, destaca-se na pai-

sagem graças à sua aparência leve, com grandes abertu-

ras e superfícies envidraçadas. Com assinatura do atelier  

Fernanda Marques Arquitetos Associados, esta casa de 

campo, com 700 m2 e estrutura metálica, acompanha o 

formato do terreno, permitindo que todos os espaços da 

casa sejam agraciados com a vista sobre o lago ou sobre 

o magnífico campo de golfe. Construída essencialmente 

With a contemporary feel and a structure marked by 

bold lines, Fazenda Boa Vista, in Porto Feliz, in the Brazil-

ian city of São Paulo, stands out in the landscape thanks 

to its light appearance and glazed surfaces. Designed by 

Fernanda Marques Arquitetos Associados, this metal-

framed country house, covering 700 sqm, follows the lie 

of the land, enabling every room to be blessed with views 

over the lake or over the magnificent golf course. Built es-

sentially out of timber, stone and glass, Fazenda Boa Vista 

benefits from plenty of natural light, which ensures the 

com madeira, pedra e vidro, a Fazenda Boa Vista beneficia 

de uma forte incidência de luz natural, que dota os am-

bientes de iluminação zenital e valoriza a extensa fachada 

que contém painéis deslizantes. 

Em termos arquitectónicos, esta moradia coloca facil-

mente em destaque dois volumes que marcam a compo-

sição e organização interna dos espaços: um volume prin-

cipal, onde se encontra a área social da casa, a cozinha e a 

suíte de casal; e um volume 

lateral, munido de quatro 

suítes para hóspedes. Ainda 

no exterior, a piscina parece 

manter nas suas águas o 

espírito resplandecente da 

casa quando o sol se põe. 

Numa perfeita sintonia 

com a atmosfera exterior, o 

design interior da Fazenda 

Boa Vista desvenda traços 

limpos e cómodos, com uma 

decoração simplista onde 

reinam os tons claros. Com a madeira a preencher os tec-

tos dos espaços sociais – madeira essa que percorre a be-

líssima escadaria que liga os pisos do volume principal –, 

esta pérola brasileira garante ainda o bem-estar dentro de 

portas, mesmo nos dias mais quentes, graças a um siste-

ma de ventilação cruzado implantado no interior, aliado à 

total abertura dos caixilhos.

settings are mesmerizingly lit and enhances the extensive 

façade, which features sliding panels. 

In terms of architecture, this residence easily highlights 

two volumes marking the composition and internal or-

ganisation of the spaces: one main volume, where the so-

cial area of the house, the kitchen and master suite can all 

be found; and a side volume, boasting four guest suites. 

Outdoors, the swimming pool seems to hold in its waters 

the resplendent spirit of the 

house when the sun sets. 

In perfect harmony with 

the outdoor atmosphere, the 

interior design of Fazenda 

Boa Vista reveals clean and 

comfortable traits, with a 

simple décor in which light 

colours prevail. With wood 

filling the ceilings of the 

social spaces – the same 

wood that runs through the 

stunning staircase linking 

the floors of the main volume –, this Brazilian pearl also 

ensures well being indoors, even on the warmest days, 

thanks to a cross ventilation system incorporated into the 

interior, combined with the total openness of the door and 

window frames.



LUXURY  STYLE

BMW SÉRIE 5
Dinâmico e elegante // Dynamic and elegant

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAFY BMW GROUP
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Considerado o construtor premium de automóveis e 

motos mais bem-sucedido do mundo, o BMW Group acaba 

de apresentar a sétima geração do Série 5 Berlina. Pelo seu 

clima, pela oferta hoteleira e pelas infra-estruturas dispo-

níveis, mais uma vez o fabricante alemão elegeu Portugal 

para a apresentação de um modelo. Mais de 400 jornalis-

tas estrangeiros de 35 países, cem elementos de apoio e 

160 representantes do BMW Group estiveram na região de 

Lisboa para conhecer o novo Série 5. Para o test drive, es-

tiveram disponíveis 11 BMW 540i sDrive M Sportpaket e 11 

BMW 530d xDrive Luxury Line.

O novo modelo, que estará no mercado em Fevereiro, 

com quatro motores a gasolina e diesel disponíveis, tem 

agora uma maior diversidade de sistemas de assistência 

à condução, um grau inigualável de conectividade e a sua 

dinâmica e eficiência foram igualmente reforçadas. 

Pela sua tecnologia BMW EfficientLightweight, o novo 

BMW Série 5 tem uma diminuição de 100 kg em relação ao 

seu antecessor, o que contribui para uma maior eficiência 

de combustível e menores emissões de CO2, reduzidas em 

12%. A versão BMW 520d EfficientDynamics Edition, por 

exemplo, terá um consumo de 3.8 l/100 km e emissões de 

102g/km.

A partir de Março, estarão disponíveis as versões plug-

-in hybrid, como o BMW 530e iPerformance, que fornecerá 

uma autonomia eléctrica de 45 km, com um consumo de 

combustível de 2.0 l/100 km.

Graças à sua imagem dinâmica e elegante, o BMW Série 

5 cumpre de forma convincente todas as exigências de um 

veículo da sua gama: estética desportiva e prazer de con-

dução com tecnologia de vanguarda.

Considered the world’s most successful premium car 

and motorcycle manufacturer, BMW Group has just un-

veiled the seventh generation of the 5 Series Saloon. Giv-

en its climate, choice of hotels and facilities on offer, the 

German manufacturer once again chose Portugal for the 

model’s official presentation. More than 400 foreign jour-

nalists from 35 countries, one hundred support staff and 

160 representatives from the BMW Group came to the  

Lisbon region to see the new 5 Series. Cars available to test 

drive included 11 BMW 540i sDrive M Sportpaket and 11 

BMW 530d xDrive Luxury Line.

The new model, which hits the market in February, avail-

able in four petrol and diesel engine versions, now boasts 

greater diversity in terms of driver assistance systems, 

unrivalled connectivity, while its efficiency and dynamic 

credentials have also been upgraded. 

Thanks to its BMW EfficientLightweight technology, the 

new BMW 5 Series weighs 100 kilograms less than its pre-

decessor, which contributes to greater fuel efficiency and 

fewer CO₂ emissions, down 12%. The BMW 520d Efficient-

Dynamics Edition, for example, will have fuel consumption 

figures of 3.8 l/100 km and emissions of 102g/km.

From March onwards, plug-in hybrid versions will be 

launched, such as the BMW 530e iPerformance, which of-

fers a range of 45 km on the electric motor and fuel con-

sumption figures of 2.0 l/100 km.

Thanks to its dynamic and elegant image, the BMW 5 

Series convincingly meets all the demands of a vehicle 

of its class: sporty looks and driving pleasure with cutting 

edge technology.
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LUXURY  STYLE

FERRETTI 
YACHTS 450
ADN desportivo \\ Sporting DNA

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © FERRETTI GROUP

Nascido da colaboração entre o Grupo Ferretti e o Studio 

Zuccon International Project, responsável pelo design in-

terior e exterior, o novo Ferretti Yachts 450 é sinónimo de 

estilo, conforto, classe, desempenho e ADN desportivo. 

Desenhado e construído para inspirar novos proprietários 

e surpreender todos os outros, a Ferretti Yachts concentrou 

toda a sua herança náutica e savoir faire neste iate para se 

manter na vanguarda da gama 40-50 pés. O Ferretti Yachts 

450 é uma embarcação inovadora e cativante nas formas 

do seu casco, nos seus volumes generosos, no seu estilo 

elegante e na organização dos seus interiores.

The result of the collaboration between the Ferretti 

Group and Studio Zuccon International Project, responsible 

for the interior and exterior design, the new Ferretti Yachts 

450 is synonymous with style, class, performance and 

sporting DNA. Designed and built to inspire new owners 

and to amaze everyone else, Ferretti Yachts has focused 

all of its nautical heritage and savoir faire in this yacht to 

remain at the forefront of the 40-50 feet range. The Ferretti 

Yachts 450 is an innovative and captivating boat, through 

the lines of its hull, its generous volumes, its elegant style 

and the way in which its interior is organised.
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Os seus três decks permitem extraordinárias vivências 

a bordo, graças ao conforto proporcionado, não só pelo 

design dos espaços, mas também pela variedade dos ma-

teriais, que contrastam e se harmonizam com as cores. A 

sofisticada combinação de madeiras, as superfícies laca-

das e os tecidos simultaneamente contemporâneos e tra-

dicionais conquistam clien-

tes de todo o mundo e são  

já imagem de marca da  

Ferretti Yachts.

O deck principal oferece 

um espaço simplificado, com 

o piso em mosaicos de ma-

deira. A cozinha está situada 

a bombordo, enquanto que a 

mesa de refeições, rodeada 

por um confortável sofá, está na zona social. No deck in-

ferior, estão localizados três camarotes com acomodações 

para até seis pessoas: a suíte master, um camarote VIP 

e um camarote duplo para hóspedes. Todos, porém, irão 

apreciar o espaço ao ar livre com o flybridge dividido em 

solário, sala de jantar com uma mesa de refeições e um bar. 

O Ferretti Yachts 450 possui um par de motores  

Cummins QSB 6.7. Os proprietários podem escolher entre 

425 ou 480 HPs, sendo que esta última motorização permi-

te uma velocidade máxima de 31 nós, perfeita para a aven-

tura de rasgar os mares.

Its three decks enable extraordinary experiences on 

board, thanks to the comfort they provide, not only through 

the design of the spaces, but also through the variety of ma-

terials, which contrast and harmonise with the colours. The 

sophisticated combination of wood, the lacquered surfaces 

and the fabrics that are both contemporary and traditional 

conquer clients from all over 

the world, providing the hall-

mark for Ferretti Yachts.

The main deck offers a 

simplified space, with a 

wooden mosaic floor. The 

kitchen is positioned on the 

port side, while the dining 

table, surrounded by a com-

fortable sofa, is located in the 

social area. On the lower deck, we find three cabins with 

accommodation for up to six people: the master suite, a 

VIP cabin and a twin cabin for guests. Everyone, however, 

will enjoy open air space on the flybridge, split into solari-

um, dining room with table and a bar. 

The Ferretti Yachts 450 boasts a pair of Cummins QSB 

6.7 engines. Owners can choose between 425 or 480 hp, 

whereby the latter ensures a top speed of 31 knots, perfect 

for venturing out into the seas.

O novo Ferretti Yachts 450 é 
sinónimo de estilo, conforto, classe, 

desempenho e ADN desportivo. 
\\ The new Ferretti Yachts 450 

is synonymous with style, class, 
performance and sporting DNA.
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Caiu a noite. Depois de um dia atarefado, estávamos 

num dos momentos mais aguardados da história da 

Villas&Golfe. Sentia-se a brisa no ar, vinda do mar que 

nos rodeava. Encontrávamo-nos na verdejante Península 

de Tróia, mais concretamente no Troia Golf, na Clubhouse, 

decorada para dar as boas-vindas aos convidados. Foi no 

dia 11 de Novembro de 2016. Celebrava-se o 15.º aniversá-

rio da revista, porque 15 anos a mostrar o melhor de Por-

tugal e do mundo merecem ser recordados e festejados. 

Night fell. After a busy day, we had reached one of the 

most awaited moments in the history of Villas&Golfe. The 

breeze could be felt in the air, coming from the sea that 

surrounded us. We were on the verdant Troia Peninsula, 

and more specifically at Troia Golf, in the clubhouse, deco-

rated to welcome guests. The date was November 11, 2016. 

The magazine’s 15th anniversary was being celebrated, be-

cause 15 years showcasing the best of Portugal and of the 

world deserve to be remembered and fêted. 

AFTER DINNER -15.º 
ANIVERSÁRIO V&G

Uma noite a não esquecer!
A night to remember!

EVENTOS // EVENTS

TEXTO TEXT MARIA CRUZ  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  DANIEL CAMACHO 
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Por isso, aquela noite ficará marcada na memória de to-

dos os presentes e será sempre um marco na trajectória 

da Villas&Golfe. Por entre as trocas de conversas, o copo 

de gin tónico, ou o degustar de um magnífico vinho, en-

quanto se saboreavam algumas iguarias deliciosas, houve 

tempo para desfrutar do som ambiente e relembrar o per-

curso da revista através da apresentação d’ O grande livro 

Villas&Golfe.   

O sol já tinha partido, mas a comemoração do aniversá-

rio estava para começar. A festa, com início marcado para 

as 22 horas, prolongou-se noite dentro. Os minutos pas-

savam. O ambiente estava convidativo. O cheiro das velas 

tornava a atmosfera ainda mais encantadora. A música 

animada, conduzida pelas mãos do DJ, e os petiscos servi-

dos, acompanhados por um bom copo de vinho, prendiam 

os convidados àquela esplanada e nem vontade havia para 

de ali arredar pé. Nem mesmo naquela noite de Inverno. 

Talvez porque a boa energia aquecia a noite de festa e a 

alma dos convidados, mesmo quando o sopro do vento se 

fazia sentir.

O evento realizou-se para assinalar os 15 anos da 

Villas&Golfe. O conceito foi simples: escolher um cená-

rio à altura, enquadrado no mundo do ‘golfe’, não porque a 

revista aborde, exclusivamente, conteúdos de golfe, mas 

porque foi idealizada depois de uma visita a um mítico  

resort português, detentor de variadíssimos campos de 

golfe. Depois de escolhido o local, restaram os preparativos 

finais: decoração, convidados, parcerias, serviço e, claro, 

o bolo de aniversário. Contudo, e como não podia deixar 

de ser, houve surpresas, como a apresentação d’O grande  

As such, that night will remain etched in the memory 

of all those present and will remain forever a milestone in 

the Villas&Golfe story. Amid discussion and exchanges, 

the odd glass of gin and tonic, or sampling a magnificent 

wine, while enjoying some tasty delicacies, there was time 

to enjoy the ambient sound and look back over the mag-

azine’s journey through the presentation of O grande livro 

Villas&Golfe [The Villas&Golfe Great Book].

The sun had already dropped behind the horizon, but the 

anniversary celebrations were about to begin. The party, 

scheduled to begin at 10:00 pm, went on well into the night. 

The minutes passed by. The atmosphere was inviting. The 

scent of the candles made the atmosphere even more en-

chanting. The lively music, guided by the DJ’s hands, and 

the snacks served, accompanied by a fine glass of wine, 

kept guests glued to that terrace, without a moment’s de-

sire to leave it. Not even on that winter night. This might 

have been because there was a fine energy warming the 

night of the party and the guests’ souls, even when the 

wind made itself felt.

The event was held to mark the 15th anniversary of  

Villas&Golfe. The concept was simple: choose a fitting 

venue, part of the world of ‘golf’, not because the maga-

zine exclusively deals with golfing content, but because 

it was thought up after a visit to a legendary Portuguese 

resort, which boasts many golf courses. Once the venue 

was decided on, the final preparations needed to be made: 

decoration, guests, partnerships, service and, of course, 

the birthday cake. However, and as it could be no other 

way, there were surprises too, such as the presentation of 
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livro Villas&Golfe. Um momento muito bem-recebido pelos 

convidados e muito desejado pelo mentor da Villas&Golfe, 

Paulo Martins, de quem as palavras dizem tudo: «Celebrar 

15 anos de uma revista como a Villas&Golfe não podia pas-

sar despercebido, pois, para manter um ícone como este, 

sempre com a mesma qualidade, é necessário muito sa-

crifício, dedicação, suor e lágrimas, e uma capacidade de 

persistência estonteante». 

Mais palavras para quê?! Uma vez mais, a marca 

Villas&Golfe, com forte presença noutros países, como 

Angola e Moçambique, mostrou por que é a escolha certa 

quando se procura uma revista de excelência e qualidade. 

Durante 15 anos, a dedicação dos que nela trabalharam 

e dos que a ela se continuam a associar teve e continua 

a ter o mesmo propósito: divulgar o melhor que existe 

no país e no mundo. Este evento foi o culminar de tantos 

anos de busca pela excelência. E mesmo com momentos 

económicos mais desafiantes em Portugal e no mundo, a 

Villas&Golfe sempre se manteve intacta no que à selecção 

de conteúdos e à qualidade da publicação diz respeito. 

O sucesso daquela noite reflecte-se nas palavras cari-

nhosas dos convidados na hora da despedida. Tal como Jú-

lio Magalhães, Teixeira dos Santos e Manuel Serrão, muitos 

outros se pronunciaram. Foi uma noite longa. Toda a noite 

é assim, mas esta foi especial. Resta, talvez, acrescentar: 

Bem-hajam todos os que não quiseram ficar de fora! E ve-

nham mais 15! 

O grande livro Villas&Golfe [The Villas&Golfe Great Book]. A 

moment well received by the guests and greatly desired by 

the mentor of Villas&Golfe, Paulo Martins, whose words say 

everything: «Celebrating 15 years of a magazine such as Vil-

las&Golfe could not pass unnoticed, because, to retain the 

same quality in an icon such as this takes a lot of sacrifice, 

dedication, sweat and tears, and astonishing resilience».

What else can be said?! Once again, the Villas&Golfe 

brand, with a strong presence in other countries, such as 

Angola and Mozambique, has shown why it is the right 

choice when looking for a magazine of excellence and 

quality. For 15 years, the dedication of those who have 

worked on it and of those who continue to be associated 

with it had and still has the same purpose: to disseminate 

the best that can be found in the country and in the world. 

This event was the culmination of so many years of striv-

ing for excellence. And even with more challenging eco-

nomic moments in Portugal and in the world, Villas&Golfe 

has always remained intact in terms of content selection 

and publication quality.

The success of that evening is reflected in the warm 

words said by guests when it was time to leave; words from 

Júlio Magalhães, Teixeira dos Santos, Manuel Serrão, and 

so many others. It was a long night. Every night is like this, 

but this one was special. All that is left to say, perhaps, is: 

Thank goodness for all those who did not want to be left 

out! And bring on another 15! 
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Estamos a 11 de Novembro do ano que acaba de findar. 

Apesar de o dia parecer estar encoberto pelas nuvens, 

a prova final tinha tudo para ser um sucesso. Jogadores 

a postos. Uma final para disputar. Prémios para ganhar. 

Foi só jogar! Com este exótico cenário e um campo muito 

apreciado, pelos cerca de 60 jogadores convidados a par-

ticipar neste que foi o culminar do circuito Villas&Golfe 

International Cup, só mesmo a entrega de prémios, depois 

do almoço na Clubhouse, conseguiu ser mais animada e 

convidativa. A caminhada realizada por todos os partici-

pantes, sem excepção, ao longo dos 18 buracos do belíssi-

mo campo do Troia Golf, em Tróia, proporcionou momentos 

de pura descontracção que contribuíram para que tivesse 

sido um dia para recordar.

The day is November 11, in the year that has just ended. 

Although the day seemed to be overcast, the final round 

had all it needed to be a success. Players in their positions. 

A final to fight for. Prizes to win. All that was left was to 

play! With this exotic scenario and a much-lauded course, 

by the nigh-on 60 players invited to participate in the cul-

mination of the Villas&Golfe International Cup circuit, only 

the prize-giving ceremony, held after lunch at the club-

house, was able to be more lively and inviting. The walk 

taken by every participant, without exception, over the 18 

holes of the beautiful Troia Golf course in Tróia, provided 

moments of pure relaxation, ensuring that this would be 

a day to remember.

V&G INTERNATIONAL CUP
Uma final bem disputada

A well-contested final

EVENTOS  // EVENTS

TEXTO TEXT MARIA CRUZ  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  DANIEL CAMACHO 
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Não faltaram elogios! 

«Vim com todo o gosto, só não viria se me fosse de todo 

impossível», refere Manuel Serrão, o empresário do Nor-

te. Também a participante feminina, Maria de Lurdes, se 

pronunciou: «este torneio é sempre muito bem organiza-

do e proporciona um convívio fantástico». A organização 

foi muito elogiada, como provam as palavras de André  

Navarra, advogado e apreciador da modalidade: «Vale 

sempre muito a pena vir, todos os anos, a este torneio que é 

muitíssimo bem organizado, tem um óptimo bar de campo 

e é sempre em grandes campos de golfe». Também Júlio  

Magalhães, director-geral do Porto Canal, foi ‘arrastado’ 

para este circuito e os elogios foram muitos: «Quem me 

trouxe a este torneio foi a Villas&Golfe, a qual acompanho 

há muito anos. É uma revista que traz prestígio ao golfe. 

Aceitei o convite porque, além da revista Villas&Golfe, es-

colheram um sítio bonito, Tróia é espectacular». 

Houve também quem desfrutasse deste torneio, não só 

pelo prazer de jogar a modalidade, mas também pelo facto 

de constituir um momento de passeio e relaxamento. «O 

que me trouxe foi o prazer de jogar golfe e o convívio. É um 

bom local para passearmos e relaxarmos», disse Teixeira 

dos Santos, ex-ministro das Finanças.  

There was no lack of praise! 

«I was happy to come; I only wouldn’t have come if cir-

cumstances made it impossible», said Manuel Serrão, 

entrepreneur from Portugal’s North. For her part, Maria de 

Lourdes, taking part in the ladies event, added: «This tour-

nament is always very well organised, offering a great con-

vivial atmosphere». The organisation was highly praised, 

as the words of André Navarra, lawyer and golf fan, prove: 

«Every year, it’s always worth coming to this tournament, 

which is extremely well organised. It has a great course 

bar and it is always held at great golf courses». Also, Júlio 

Magalhães, managing director of Porto Canal, was ‘sucked 

into’ this circuit, for which he had much praise: «It was 

Villas&Golfe that brought me to this tournament, which I 

have been following for many years. It is a magazine that 

brings prestige to golf. I accepted the invitation because, in 

addition to Villas&Golfe magazine, they chose a beautiful 

place, Tróia is spectacular».

There were also some who enjoyed this tournament, not 

only for the pleasure of playing the sport, but also for the 

fact that it represented a moment to stroll through nature 

and relax. «What brought me here was the pleasure of play-

ing golf and socialising. It’s a great place for us to walk and 

relax», said Teixeira dos Santos, former finance minister.
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Este campeonato, organizado pela PMmedia, é já um su-

cesso. Para uns o grau de dificuldade do campo reflectiu-se 

no resultado final; para outros tornou-se num autêntico 

desafio ultrapassado, como prova a lista de vencedores: 1.º 

Net, Frederico Costa Leite; 2.º Net, Luís Lima; 3.º Net, Rodrigo 

Silva Pereira; 1.º Gross, Abílio Gonçalves, o grande vencedor 

da prova; 2.º Gross, Duarte Ferreira; 3.º Gross, Rodrigo Silva 

Pereira; Nearest To The Pin, Francisco Nunes; Longest Dri-

ve, Abílio Gonçalves; e, por último, o prémio de melhor jo-

gadora foi para a Patrícia Castro. Este evento só foi possível 

realizar-se com o apoio de todos os parceiros associados 

ao Villas&Golfe International Cup. 

Fechamos o circuito Villas&Golfe International Cup com 

esta prova no Troia Golf, em Tróia, depois do sucesso das 

primeiras etapas: o início, em Outubro de 2015, no Vidago 

Palace Golf Course; seguindo-se, em Novembro do mesmo 

ano, a segunda prova no Campo de Golfe do Mangais, em 

Angola; em Maio de 2016, a prova passou por Moçambique, 

no Campo de Golfe da Polana; e, por último, foi o Troia Golf 

que recebeu a final da competição do circuito. Por agora, a 

certeza é uma: terá início para breve a segunda volta do cir-

cuito Villas&Golfe International Cup. 

This championship, organised by PMmedia, is already 

a success. For some the degree of difficulty of the course 

was reflected in the final result; for others it proved a real 

challenge to overcome, as shown by the list of winners: 1st 

Net, Frederico Costa Leite; 2nd Net, Luís Lima; 3rd Net, Ro-

drigo Silva Pereira; 1st Gross, Abílio Gonçalves, the overall 

winner of the event; 2nd Gross, Duarte Ferreira; 3rd Gross, 

Rodrigo Silva Pereira; Nearest To The Pin, Francisco Nunes; 

Longest Drive, Abílio Gonçalves; and, lastly, the best la-

dies event was won by Patrícia Castro. This event was only 

made possible through the support of every partner asso-

ciated with the Villas&Golfe International Cup.

We closed the Villas&Golfe International Cup circuit with 

this event at Troia Golf, in Tróia, following the success of 

the first stages: beginning, in October 2015, at Vidago Pal-

ace Golf Course; followed, in November of the same year, 

by the second round at Mangais Golf Course, in Angola; in 

May 2016, the event made it to Mozambique, and the Pola-

na Golf Course; and, finally, it was Troia Golf that welcomed 

the final of the circuit competition. For now, one thing is 

certain: the second edition of the Villas&Golfe Internation-

al Cup circuit will begin shortly. 

1

3

5

7

9

2

4

6

8

1 -NEAREST TO THE PIN – FRANCISCO NUNES

2 -LONGEST DRIVE – ABÍLIO GONÇALVES 

3 -PRÉMIO MELHOR JOGADORA – PATRÍCIA CASTRO 

4 -3º NET - RODRIGO SILVA PEREIRA

5 -2º NET - LUÍS LIMA

6 -1º NET - FREDERICO COSTA LEITE

7 -3º GROSS - RODRIGO SILVA PEREIRA

8 -2º GROSS - DUARTE FERREIRA

9 -1º GROSS - ABÍLIO GONÇALVES

SORTEIO DE PRÉMIOS VILLAS&GOLFE // PRIZE DRAW VILLAS&GOLFE
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PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©GOLF PINE CLIFFS

GOLFE PINE CLIFFS
No cimo da falésia // On the cliff tops

Corta a respiração a quem do cimo da soberba falésia 

observa a longitude do mar. A vista conquista os amantes 

do golfe, e não só, quando se observa o belíssimo campo 

que ali, entre a beleza natural envolvente e o azul da água 

oceânica profunda, sobre a extensa praia de areia, reina. 

Veste-se o pólo shirt e os sapatos de golfe – vestuário 

obrigatório. É tempo de jogar! Situado no Pine Cliffs resort, 

no Algarve, o campo de golfe estende-se por 2.226 metros 

de comprimento, em verdadeira sintonia com a natureza. 

Desde 1990, os nove buracos, par 32, espalhados pelo re-

sort fazem parecer que quem o frequenta se encontra num 

The view of the sea from the stunning cliff tops is sim-

ply breathtaking. This view wins the hearts of golfing fans 

and more besides, seen from the beautiful golf course, 

prevailing between the surrounding natural beauty, the 

vast sandy beach and the blue of the deep ocean water 

beyond. Once kitted up in polo shirt and golf shoes – de ri-

gueur in this setting – you’re ready to play! Located within 

Pine Cliffs Resort, in the Algarve, the golf course develops 

over 2,226 meters in length, in veritable harmony with na-

ture. Since 1990, the nine holes, par-32, scattered around 

the resort make it appear that those who go there are in 
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autêntico refúgio, onde o único convidado - o taco -  dá as 

boas graças. Construído no meio de um pinhal, e desenha-

do pelo arquitecto Martin Hawtree, tem fairways alinhados 

por árvores que se encontram posicionadas paralelamen-

te ao oceano Atlântico, tornando, sem sombras de dúvida, 

a vista inesquecíveis. O buraco seis, par 3, é o ex-libris des-

te campo. Já o tee de campeonato, conhecido como Devil’s 

Parlour, construído sobre uma ravina, requer uma tacada 

de 197 metros sobre a falésia para fazer chegar ao green 

a bola. Também a academia de golfe do Golfe Pine Cliffs 

oferece os melhores apetrechos. Está totalmente equipa-

da com tecnologia de sistemas de ensino e é liderada por 

uma equipa de profissionais PGA. Para os principiantes, o 

driving range, a área chipping & pitching e a área putting 

green farão das tacadas jogadas perfeitas. E depois do trei-

no é hora de desfrutar de uma bebida na esplanada do Club 

House ou, se preferir, descer no elevador da falésia até à 

zona térrea e caminhar sobre as areias douradas da praia. 

an authentic refuge, where the only guest – the golf club – 

sounds your arrival. Built in the middle of a pine grove and 

designed by architect Martin Hawtree, it boasts tree-lined 

fairways running parallel to the Atlantic Ocean, making, 

without a shadow of a doubt, its views unforgettable. The 

par 3 sixth is the star turn of this course. The champion-

ship tee, known as the Devil’s Parlour, is built over a ravine, 

requiring a 197-metre carrying shot over the cliffs to bring 

the ball to the green. Pine Cliffs Golf Academy also offers 

the finest equipment. Boasting the latest technology of 

teaching systems, the academy is led by a team of PGA 

professionals. For beginners, the driving range, the chip-

ping & pitching area and the putting green are the ideal 

scenarios for practicing your game. And after some train-

ing, it’s time to enjoy a drink on the Club House terrace or, if 

you prefer, to ride down in the lift adjoining the cliff face to 

the lower level and walk on the golden sand of the beach. 




