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Without any qualms of guilt, we can dare to say that we 

can’t do without comfort and pleasure when thinking 

about wonderful things in life. We assume that we are en-

titled to them. And we are. You just need to want them! Our 

lives go well beyond the imaginable. We all deserve mo-

ments of comfort and of pleasure, because, without them, 

life wouldn’t make much sense. And because we want to 

give meaning to our lives, some luxury, even just a small 

amount, makes us feel more able, more comfortable, hap-

pier. As such, for all these reasons, in this issue we bring 

together topics that allude to comfort, which you’ll have 

great pleasure in reading. Of that we’re certain! For some, 

comfort might involve buying a yacht, or going on a dream 

holiday; for others, a simple culinary delicacy will make 

them happy. Because luxury is having time. It’s knowing 

how to appreciate the pleasures in life, when we travel, 

when we get dressed up, when we sit down to eat, or read a 

book, with no need to hurry. Maybe, without even knowing 

it, we’re happier than we think we are. 

In this new issue, we fill pages with images of a country 

that is developing; with travels where «space, time and 

peace» will make you feel comfortable, in Cempedak, 

in Indonesia, in which the beautiful surroundings are the 

main attraction; or indeed with a golf destination, Las Coli-

nas Golf & Country Club, where the green of the valley and 

the vastness of the sea await new visitors. If the dream in-

volves a Rolls-Royce Sweptail, there’s still relaxing in the 

heart of the tropical forest of the Tabacón Thermal Spa and 

thinking of it as your own. Always make your quest com-

fort and pleasure!

Sem pesos de culpa, atrever-nos-íamos a dizer que todos 

nós não passamos sem o conforto e o prazer, quando pen-

samos nas coisas maravilhosas da vida. Assumimos que 

temos direito a eles. E temos. Basta querer! As nossas vi-

das vão muito além do imaginável. Todos merecemos ter 

momentos de conforto e de prazer, porque, sem eles, a vida 

não fará grande sentido. E porque queremos dar sentido 

à vida, qualquer luxo, mesmo que seja pequeno, far-nos-

-á sentir mais capazes, mais confortáveis, mais felizes. 

Assim, por todas estas razões, nesta edição compilámos 

temas que aludem ao conforto, que o leitor irá ler com todo 

o prazer. Estamos certos!  Para uns, o conforto passará, tal-

vez, pela aquisição de um iate ou de uma viagem de sonho; 

para outros, uma simples iguaria gastronómica os fará fe-

lizes. Porque luxo é ter tempo. É saber apreciar os prazeres 

da vida, quando viajamos, nos vestimos a rigor, nos sen-

támos à mesa, ou lemos um livro, sem grandes correrias. 

Talvez, sem nos apercebermos, sejamos mais felizes do 

que pensamos ser. 

Neste número novo, completamos páginas com imagens 

de um país em desenvolvimento; com viagens onde o 

«espaço, tempo e paz» vos farão sentir confortáveis, em 

Cempedak, na Indonésia, em que a beleza circundante é 

o cartão-de-visita; ou então com um destino de golfe, o 

Las Colinas Golf & Country Clubo, onde o verde do vale e 

a imensidão do mar esperam por novos visitantes. Se o 

sonho passa por um Rolls-Royce Sweptail restará, claro, 

relaxar no coração da floresta tropical do Tabacón Ther-

mal Spa e pensar nele como seu. Procure, sempre, conforto  

e prazer!

Conforto e prazer Comfort and pleasure
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Nascida em Havana em finais do séc. XIX, a Cuervo y Sobri-

nos era uma famosa relojoaria. Com a Revolução, a empre-

sa fechou, até que um empresário espanhol, Marzio Villa, 

a fez renascer. A produção passou a ser suíça, ganhando 

assim um novo selo de qualidade. Sem perder a sua his-

tória, a Cuervo y Sobrinos é hoje uma marca de nicho, que 

transporta consigo a alma quente caribenha, aliada à pre-

cisa qualidade helvética. Dois mundos que se encontram 

no pulso de uns tantos privilegiados. Historiador Vuelo é a 

nova criação, inspirada num modelo dos anos de 1940, mas 

com um estilo moderno e sofisticado, combinando tradi-

ção suíça com tecnologia de vanguarda.

Founded in Havana at the end of the 19th century, Cuer-

vo y Sobrinos was a famous watchmaker. Following the 

revolution, the company shut down, until Marzio Villa, a 

Spanish businessman, brought it back to life. The pro-

duction became Swiss, thus gaining a new seal of quality. 

Without losing its history, Cuervo y Sobrinos is nowadays 

a niche brand that carries with it the warm Caribbean soul, 

combined with precise Helvetian quality. Two worlds to be 

found on the wrists of a privileged few. Historiador Vuelo 

is the latest creation, inspired by a 1940s model, yet with a 

modern and sophisticated style, combining Swiss tradition 

with avant-garde technology.

CUERVO Y SOBRINOS LANÇA HISTORIADOR VUELO
CUERVO Y SOBRINOS LAUNCHES HISTORIADOR VUELO

\\NEWS

A Bienal de Arte Contemporânea da Maia, cuja primeira 

edição se concretizou em 1999 e se tem realizado de for-

ma intermitente, atinge a maioridade, naquela que é a sua 

5.ª edição. Desde 22 de Junho e durante quatro meses, os 

espaços públicos daquela cidade vão ser ocupados pelas 

criações de cerca de 50 artistas nacionais e internacionais.

Cada área terá um curador responsável. A área da arqui-

tectura é da responsabilidade de Andreia Garcia; as visitas 

guiadas pelo território foram programadas por Ana Vieira e 

Matilde Seabra; o design e as artes visuais têm como cura-

dor Sérgio Alves; Bruno Costa e Daniel Vilar são responsá-

veis pela performance.

Taking place for the first time in 1999 and with intermittent 

editions in the following years, Maia Contemporary Art  

Biennial, currently holding its 5th edition is now ful-

ly fledged. From June 22 for over four months the city of 

Maia’s public spaces will be occupied by the creations of 

about 50 national and international artists.

Each area will have a curator responsible for it. Architec-

ture is the responsibility of Andreia Garcia; guided tours 

through the region have been created by Ana Vieira and 

Matilde Seabra; design and the visual arts have Sérgio 

Alves as their curator; Bruno Costa and Daniel Vilar are re-

sponsible for performance.

BIENAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA MAIA, PORTUGAL
MAIA CONTEMPORARY ART BIENNIAL, PORTUGAL
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Idealizado pelo Atelier de Arquitectura Sua Kay, West Cliffs 

é um resort de cinco estrelas que acaba de ser inaugura-

do. Localizado na Costa de Prata, a cerca de uma hora de  

Lisboa, West Cliffs está implantado em 230 hectares, em 

harmonia com a paisagem envolvente, composta por du-

nas e vegetação costeira, intercalada por áreas de pinhal 

e vistas exclusivas sobre o Atlântico e a Lagoa de Óbidos. 

Este complexo de luxo possui 268 lotes que se traduzirão 

em 659 unidades de alojamento e 2.906 camas (Villas, 

Twin Villas, Apartamentos e dois hotéis de 5 estrelas), 

apoiados por um conjunto alargado de equipamentos e 

serviços, como um campo de golfe de 18 buracos.

Designed by Sua Kay Architects, West Cliffs is a five-star 

resort that has just opened. Located on the Silver Coast, 

about an hour from the Lisbon, West Cliffs is set in 230 

hectares, in harmony with the surrounding landscape, 

composed of dunes and coastal vegetation, interspersed 

by pine groves and stunning views over the Atlantic and 

Lagoa de Óbidos lagoon. This luxury complex boasts 268 

plots, which will become 659 accommodation units and 

2,906 beds (villas, twin villas, apartments and two 5-star 

hotels), supported by a wide range of facilities and ser-

vices, such as an 18-hole golf course.

WEST CLIFFS, OCEAN AND GOLF RESORT
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BAÍA DE LUANDA
Luanda debruça-se sobre o mar. Contornando a Baía, dançam palmeiras ao sabor 

da brisa morna, a mesma brisa que outrora afagava sonhos de futuro. O futuro é hoje! 

Um futuro renascido há 42 anos, quando Angola proclamava a Independência, cor-

respondendo aos anseios do povo. Naquele instante, o futuro renasceu na vontade 

dos homens. Os edifícios ergueram-se aos céus, desenvolveu-se o país, instruiu-se 

o povo. Hoje nasce um novo futuro, com novos sonhos… mas o mesmo mar, a mesma 

luz e a mesma brisa morna.

BAY OF LUANDA
Luanda looks out over the sea. Outlining the bay, palm trees dance in the warm 

breeze, the same breeze that formerly caressed dreams of the future. The future is 

now! A future reborn 42 years ago, when Angola proclaimed its independence, an-

swering the will of the people. In that instance, the future was reborn in the desire of 

men. Buildings rose towards the skies, the country has been developed, the people 

taught. Today a new future arises, with new dreams… but the same sea, the same 

light and same warm breeze.

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DANIEL CAMACHO



SALINAS 
Se fosse Inverno e se a latitude permitisse, seria neve, branca, fofa e fria. É, afinal, sal ao 

sol, branco, húmido e cristalizado. Na brancura brilhante que ofusca, as vestes avivam-se 

mais, criando um quadro colorido. As mulheres, de pés e mãos salgados, recolhem o sal 

que há-de temperar a vida. 

SALT PANS
If it were winter and if the latitude would allow it, it would be snow, white, fluffy and cold. 

It’s actually salt in the sun, white, moist and crystallised. In the sparkling, dazzling white, 

clothes spring to life, producing a colourful vision. The women, with salty feet and hands, 

harvest the salt that will season life. 

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA
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 MENINOS NO RIO  
Os meninos carregados de sonhos brincam no rio. Nos sorrisos nus e abertos trazem a 

alegria, como se a felicidade de um mundo inteiro coubesse no rio que flui e refresca. As 

árvores e as pedras parecem gostar dos risos de sol que ecoam no silêncio.

BOYS IN THE RIVER
The boys, laden with dreams, are playing in the river. There’s joy in their simple, open 

smiles, as if the happiness of an entire work could fit in the flowing, refreshing river. The 

trees and the stones seem to like the sunny laughter echoing in the silence.

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA
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NATUREZA ANIMAL
Têm no olhar a curiosidade de uma criança que tudo questiona, perscrutando o ser hu-

mano por detrás da câmara que as fotografa. Ainda que vigilantes, mantêm-se calmos e 

indiferentes, os antílopes, mesclando-se no verde e na vegetação amarelo-torrado a que 

pertencem como se fossem um só. 

ANIMAL NATURE
In their gaze lies the curiosity of a child, questioning everything, peering quizzically at the 

human behind the camera lens photographing them. Although alert, they remain unper-

turbed and indifferent, these antelopes, blending in with the green and the toast-yellow 

vegetation to which they belong as if just one. 

TEXTO TEXT ANA MONTEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA
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TRONCO 
Quando vivia, testemunhou a metamorfose da paisagem, o voo das aves, o cacimbo ou 

o sol a recortar o horizonte. Mas a força das raízes afrouxou e as cores dissiparam-se. 

Perceberam, porém, que as árvores morrem de pé e que será sentinela até que o vento  

a derrube.

TRUNK
When alive, it bore witness to the metamorphosis of the landscape, the flight of birds, the 

dry season or the sun, an outline on the horizon. But the strength in its roots slackened 

and its colours faded. They understood, however, that trees die standing and remain a 

sentinel until the wind topples 

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO



EDUARDO 
RANGEL

«No mundo dos negócios, a gente não pode 
trabalhar por dinheiro» \\ «In the business 

world, people can’t work for money»

ECONOMY  BUSINESS

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © PMC

Com um sorriso estampado, abriu-nos a porta da sua 

casa. Simples. Educado. Exímio. E sempre pronto para fa-

lar. Eduardo Rangel tem uma história, como tantos outros. 

Cresceu do nada, em Valadares, Portugal, mas do nada 

fez muito. O pai era sapateiro e a mãe costureira. O avô, 

agricultor, não sabia ler nem escrever, mas foi o primeiro 

exemplo de sucesso do neto, tornando-se numa referên-

cia profissional na sua vida. Foi ele quem o ajudou a entrar 

para a Alfândega do Porto. Rangel ainda guarda, com cari-

nho, o relógio de ouro que o avô trouxe do Brasil. «E no dia 

da minha comunhão solene ofereceu-me», recorda. O em-

presário trabalhava na Alfândega como despachante, mas 

não se sentia realizado. Por isso mudou. Saiu desse ofício 

e montou um negócio, com mais três colegas. Assim criou 

a primeira empresa dedicada à actividade transitária. E 

ninguém o parou. Hoje, é o rosto do grupo Rangel, em 2000 

criou a holding - uma das mais fortes do país -, incluindo 

todas as empresas associadas. Sonhou com muito. E tudo 

isso conquistou. Agora que passou parte da ‘pasta’ ao filho 

quer ver se daqui a três ou quatro anos não tem mais que 

se preocupar com o trabalho. Se bem que, e daquilo que 

podemos ver, atrevemo-nos até a dizer: Eduardo Rangel 

não parará! 

With a smile etched on his face, he opened the door of his 

house to us. Simple. Polite. Eminent. And always ready to 

talk. Eduardo Rangel has a story, like so many others. He 

grew up from nothing, in Valadares, Portugal, but out of 

nothing came plenty. His father was a shoemaker and 

his mother a seamstress. His grandfather, a farmer, didn’t 

know how to read or write, but provide the first example 

of success for his grandson, becoming a professional ref-

erence in his life. It was he who helped him get into Oporto 

customs, through a friend. Rangel still lovingly keeps the 

gold watch that his grandfather brought from Brazil, «and 

on the day I was confirmed he gave me the watch». Ran-

gel worked as a customs dispatcher, but didn’t feel fulfilled. 

He wanted to change, and changed. He left this profession 

to set up a business, with three other colleagues. He thus 

created the first company dedicated to logistics. And since 

then he hasn’t looked back. Today, he is the founding face 

of the Rangel group, which in 2000 created the holding 

company - one of the most powerful in the country - in-

cluding all associated companies. He had big dreams. He 

achieved them. Now that he has passed part of the ‘baton’ 

onto his son, he wants to see if, three or four years from 

now, he no longer has to worry about work. Although, and 

from what we can tell, we can even dare to say: Eduardo 

Rangel will not stop!
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Em 1980 decidiu arriscar. Criou a sua primeira empresa 

dedicada à actividade transitária. Não teve medo?

Por acaso é engraçado. Na minha vida empresarial, um 

dos momentos em que tive medo foi naquela noite em  

que me despedi do meu antigo patrão, para montar a  

minha empresa.

Trabalhava na Alfândega do Porto... 

Trabalhava, era ajudante despachante. Tinha um colega, 

que era muito meu amigo, e eu dele, mas que eu achava 

que não tinha grande futuro ali, porque não era um homem 

aberto a novas ideias, era muito fechado. Decidi eu…

Arriscar? 

Decidi. «Vou eu, você não quer ir, vou eu!» Tinha junta-

do algumas economias. Na altura, lembro-me de que tinha 

250 contos, que não sei quanto é isso em euros, mas são 

uns 1000 ou 1250 euros. Naquele tempo era muito dinhei-

ro, valia muito mais. Com esse dinheiro montei a minha 

empresa. Trouxe um colega lá do escritório e decidi fazer 

transportes internacionais e despachos. Montei a empresa 

na Rua da Restauração. As pessoas não fazem ideia, mas, 

naquele tempo, para arranjar um telefone fixo para um es-

critório era preciso esperar três ou quatro meses. Não ha-

via telefones. Mas a primeira 

vez que abri o escritório, utili-

zei logo o do escritório ao lado, 

que era uma escola de música. 

36 anos depois, como é que 

olha para o seu percurso? Foi 

sempre tudo tão fácil? 

Não, mas também nada é fácil na vida. Todos os pro-

jectos para terem sucesso têm de ter dificuldades, porque 

se for muito fácil, não têm sucesso. Isto não é jogar à bola, 

pois se soubesse jogar à bola ia para futebolista, e podia 

ser um Cristiano e ficar muito rico, sem saber fazer mais 

nada. Numa empresa não, é preciso ter um espírito de sa-

crifício grande, é preciso trabalhar muitas horas. O sucesso 

de uma empresa deve-se muito à capacidade de trabalho, 

muito mais do que à inteligência. A inteligência é impor-

tante, mas, sobretudo, é preciso trabalhar muito. As pes-

soas acham que não é assim. Lembro-me de que durante 

muitos anos eu trabalhava o Sábado todo o dia e ao Do-

mingo a partir das quatro da tarde. Durante a semana até 

às nove, dez ou onze horas da noite, dependendo do traba-

lho que tivesse. 

Desdobrava-se...

Tinha de fazer de comercial, financeiro, recursos huma-

nos. Fazia tudo. Ainda por cima tinha de estudar, porque eu 

não era um expert. Tive de aprender. Foram muitos anos 

a trabalhar. Quando cheguei aos 40 anos de trabalho eu 

tinha trabalhado 60. Isto porque trabalhava sempre 14, 15, 

In 1980 you decided to take a risk. You created your first 

company dedicated to logistics. Weren’t you afraid?

That’s funny, actually. In my business life, one of the 

times I was afraid was on that night that I had to tell my old 

boss I was leaving to start my business.

You worked at Oporto customs…

I did, I was a dispatch assistant. I had a dispatcher, who 

was very much my friend, and I was his, but I did not think 

there was any great future there, because he was not a 

man open to new ideas, he very closed. I decided...

To take a risk?

I did. «I’ll go, you don’t want to go, I’ll go!» I’d put some 

money to one side. At the time I remember that I had 250 

contos [one conto was 1000 Escudos]; I don’t know how 

much this is in Euros, somewhere around 1000 or 1250 Eu-

ros. At that time it was a lot of money, it was worth much 

more. With that money I set up my business. I brought a 

colleague from the office and decided to do international 

transport and shipping. I set up the company on Rua da 

Restauração. People have no idea, but at that time I had to 

wait three to four months to get a landline for the office. 

There were no phones. But the first time I opened the office 

from the outset I used the tele-

phone in the office next door, 

which was a music school.

36 years later, what’s your 

opinion of how it all went? 

Was it always all so easy?

No, but nothing is easy in life. For projects to be success-

ful they have to have difficulties, because if it were very 

easy, they do not succeed. This isn’t a game; if you knew 

how to play football, you’d become a footballer and you 

could be a Cristiano and get very rich, not knowing how 

to do anything else. Not in a company; you have to have a 

great spirit of sacrifice, you have to work many hours. The 

success of a company is greatly due to the ability to work, 

much more than to intelligence. Intelligence is important, 

but above all else, it takes a lot of work. People don’t see it 

that way. I remember that for many years I worked all day 

Saturday and Sunday from four in the afternoon. During 

the week, until nine, ten or eleven at night, depending on 

the work I had.

You worked hard…

I had to do sales, the finances, human resources. I did ev-

erything. On top of that I had to study because I was not an 

expert. I had to learn. It was many years of work. When I 

got to 40 years of work I had worked 60. This was because 

I always worked 14, 15, 16 hours a day. The success is there, 

nowhere else. I wasn’t lucky. No one gave me anything. I’ve 

fought hard for everything. I was born fighting!

 Have you ever stopped, looked at yourself and said: 

«Look at the man I’ve become»?

In the business world, you can’t work for money. I’ve 

never had that aspiration. If I happened to become rich, I 

was lucky, because that was not what I wanted. What I 

wanted was to have a great company, have many employ-

ees, provide many jobs, have many customers, lots of busi-

ness. Sometimes young entrepreneurs think they’ll start a 

company and they’re going to get rich. Sometimes I hear 

small business people saying, «I’m opening a shop and I’m 

going to do this and then I’m going to make money and all 

that,» and I say, «it’s not all that easy.»

Are young people today as prepared as those in your day?

No, young people today, firstly, have no spirit of sacrifice. 

We are not going to make out that today’s young people 

make a lot of sacrifices, work long hours, if necessary, and 

leave the weekends to work. It takes a lot more today. May-

be they have different training. My training, even academ-

ic, was all done through working.

Indeed, Rangel started with three people...

And today we are 1600.

What made you believe in a new project?

If you don’t believe in things like this it’s better to close 

«Ainda hoje, continuamos a 
ganhar dinheiro em Angola» \\ 

«Still today, we continue to make 
money in Angola»

16 horas por dia. O sucesso está aí, não está em mais nada. 

Não me saiu a sorte grande. Ninguém me deu nada. Fiz 

tudo arrancado a ferros. Nasci a ferros!

 

Alguma vez já parou, olhou para si e disse: «olha no ho-

mem que me tornei?» 

No mundo dos negócios, a gente não pode trabalhar por 

dinheiro. Nunca tive essa aspiração. Se por acaso viesse a 

ser rico era uma sorte, porque não era isso que eu queria. 

Eu queria era ter uma empresa grande, ter muitos colabo-

radores, dar muitos empregos, ter muitos clientes, fazer 

muitos negócios. Às vezes os novos empresários acham 

que começam com uma empresa e vão ficar ricos. Às ve-

zes ouço pequenos empresários que dizem: «estou a mon-

tar uma loja e vou fazer isto e depois vou fazer dinheiro e 

não sei quê», e eu digo: «isto não é assim tão fácil».

Os jovens de hoje estão tão preparados como os da 

sua era? 

Não, os jovens de hoje, primeiro, não têm espírito de sa-

crifício. Não vamos agora inventar que os jovens de hoje 

em dia se sacrificam muito, trabalham muitas horas, se for 

preciso, e que deixam os fins-de-semana para trabalhar. 

Hoje é preciso muito mais. Talvez tenham outra formação. 

A minha formação, mesmo académica, fi-la a trabalhar. 

Villas&Golfe  \\ 23 22 \\  Villas&Golfe



Aliás, a Rangel começou com três pessoas...

E hoje somos 1600.

O que o levava a acreditar num projecto novo? 

Se a gente não acreditar nisso então o melhor é fechar. 

As empresas não podem ficar paradas, portanto, sempre 

procurava desafios novos e acreditava, desde que tivesse a 

noção de que era um serviço, que tinha mercado. Também 

não sou louco para me meter em coisas que não tivessem 

futuro. A indústria farmacêutica é um fenómeno para nós, 

porque foi assim de um dia para o outro que começámos.

Fale-nos do desafio de Angola...

Foi um desafio curioso, porque estávamos em 2006, e 

havia aqui algumas expectativas sobre Angola. Sócrates, 

ainda como primeiro-ministro, foi lá com uma comitiva 

grande de empresários, eu também fui. Só que há muita 

gente que nunca fez nada e outros iam com a intenção de 

fazer coisas, como eu. O nosso projecto em Angola nasceu 

pela ambição de expansão do grupo. Angola, nessa altura, 

estava bastante bem. Ainda hoje, continuamos a ganhar 

dinheiro em Angola. Claro que temos dificuldade na trans-

ferência de divisas, e outras dificuldades mais específicas, 

mas de resto, a nível de funcionamento, continua a funcio-

nar bem. 

E como surge Moçambique, em 2011, nos seus planos? 

Quando entrámos em Moçambique, não teve o mesmo 

volume de Angola. Moçambique era diferente, nós entrámos 

não com a área da logística, mas só com área de transporte 

down. Companies can’t stand still, so I was always looking 

for new challenges and I believed in this one, since I had the 

notion that it was a service, that it had a market. I’m not mad 

enough to get involved in things that have no future, either. 

The pharmaceutical industry is a phenomenon for us, be-

cause that was how we started, from one day to the next.

Tell us about the Angola challenge...

It was a curious challenge, because it was back in 2006, 

and there were some expectations here about Angola. 

Socrates, was still prime minister, and went to Angola, and 

there was a large entourage of businessmen; I was there 

too. But there are a lot of people who never did anything 

and others who went with the intention of doing things, 

like me. Our project in Angola came about from our am-

bition to expand the group. Angola, at that time, was doing 

very well. And, still today, we continue to make money in 

Angola. Of course we find it hard to transfer foreign cur-

rency, and other more specific difficulties, but otherwise, in 

terms of operation, it still works well.

And how did Mozambique enter your plans in 2011?

When we entered Mozambique, it did not have the same 

volume as Angola. Mozambique was different; we entered, 

not with logistics, but only with international and customs 

transport. We have a smaller organization and we have 

challenges to do more.

2000 was a turning point. You created Rangel Invest, SA, 

the Holding Group...

internacional e aduaneiro. Temos uma organização mais 

pequena e temos desafios para fazer mais. 

2000 foi um ano de viragem. Criou a Rangel Invest, SA, a 

holding do grupo...

Nunca trabalhei para esse tipo de objectivo. O meu ob-

jectivo era: quero fazer aqui o que eu sonho...

Fala em sonhos, que sonhos tem, ainda, para o seu grupo?

Hoje o grupo está muito diversificado. Até já vendemos 

produtos farmacêuticos. Temos uma parceria com uma 

tabaqueira, por causa do «aipos», que é um equipamento 

de fumar sem combustão. Temos a empresa de obras de 

arte. Tenho um sonho que é fazer logística hospitalar, e es-

tamos a apostar nessa área. Claro que nos deparámos com 

problemas, porque nos hospitais privados é mais fácil, mas 

nos hospitais públicos as coisas não são assim. Depois as 

pessoas não têm ideia do número de interesses que se re-

lacionam por trás. Nunca fui muito de ambientes pouco 

claros, embora dissessem: ah, ele dá-se muito bem com 

políticos, com isto e com aquilo...

Sabe separar as coisas?

Não há nenhum político que 

diga que me fez um favor. Pos-

so ser amigo, conhecido, fru-

to até da posição que assumo 

hoje, na relação das empresas, 

na sociedade, mas não lhes peço nada. 

Foi eleito comendador, gosta de ser conhecido e tratado 

como comendador? 

Não. Todos os políticos gostam de me chamar comen-

dador. Para eles o comendador é uma pessoa que se  

assemelha mais ao político. Dever ser, para eles, mais inte-

ressante (risos).

Sente mais orgulho quando o tratam por Sr. Rangel?

Ah sim. Não quero que a minha imagem seja ofuscada 

pelo facto de ser comendador. Sou Rangel e sou muito 

mais importante como Eduardo Rangel do que como co-

mendador, porque comendador é um reconhecimento que 

agradeço, e me foi dado pelo Cavaco Silva, mas é um reco-

nhecimento com base no que fiz.

Custou-lhe passar a ‘pasta’? 

Não é uma coisa fácil. A gente está sempre com aque-

le anseio de que quem nos sucede não é capaz de fazer 

como nós, de fazer o mesmo. É evidente que tenho a van-

tagem de ter um filho que se encaixou no modelo de ges-

tão. Só é sucessor, não porque é meu filho, mas sim porque  

tem qualidades. 

I’ve never worked towards this kind of goal. My goal was: 

I want to do here what I dream of…

You talk about dreams, what dream do you still have for 

your group?

Today the group is very diversified. We even sell phar-

maceutical products. We have a partnership with the to-

bacco industry, because of the «aipos», which is a smok-

ing device without combustion. We have the work of art 

company. I have a dream to do hospital logistics, and we are 

investing in this area. Of course we come across problems, 

because in private hospitals it is easier, but in public hos-

pitals things are not like that. Then people have no idea of 

the number of interests of a bearing behind this.  I’ve never 

been in unclear environement, even although they said: 

ah, he deals with politicians, with this and that...

Are you able to separate things?

There is no politician who can say he’s done me a favour. 

I can be friends, well-known, the result of the position that 

I assume today, with relationship to companies, in society, 

but I ask nothing of them.

You were elected a com-

mander, do you like to be 

known and addressed as 

commander?

No. All politicians like to call 

me commander. For them a commander is a person who 

is more like a politician. It should be more interesting for 

them (he laughs).

Do you feel more pride when you’re addressed as  

Sr. Rangel?

Ah yes. I do not want my image to be overshadowed by 

being a commander. I am Rangel and I am much more im-

portant as Eduardo Rangel than as a commander, because 

the title of commander is recognition that I am grateful for, 

and was given to me by Cavaco Silva, but it is a recognition 

based on what I have done.

Was it tough to pass on the ‘baton’?

It’s not an easy thing. You always have that concern that 

whoever follows you won’t be able to do it like you, of do-

ing the same. Clearly I have the advantage of having a child 

that fit the management model. He is only a successor, not 

because he is my son, but because he has qualities.

People look to you as the face of that company...

I am the wise man in this matter. They think: «He was 

there, he set this up, so he must know better than anyone 

else, how to do it». So when Nuno says something, I try not 

to give my opinion on the matter, even if it is important,  

«Não há nenhum político que diga 
que me fez um favor» \\ «There 
is no politician who can say he’s 

done me a favour»
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As pessoas olham para si como o rosto daquela empresa...

Eu sou o sábio do assunto.  Eles pensam: «ele estava 

lá, ele montou isto, logo deve saber melhor que ninguém, 

como se faz». Por isso quando o Nuno diz alguma coisa, 

procuro não dar a minha opinião sobre o assunto, mesmo 

que seja importante, porque assim obrigo o Nuno a partici-

par. Ainda estarei por aqui mais três ou quatro anos.

E depois desses três ou quatro anos... a que se vai dedicar?

Viajar mais. Viajei tanto na minha vida, mas nunca vi 

nada. Há cidades a que fui, entrei por uma porta e saí por 

outra. Gostava de as ter visto. 

Já escreveu um livro: A Legislação Europeia e a Legisla-

ção Nacional.

Era a integração, na altura, na Europa. Foi um livro que, 

durante anos, foi uma bíblia nas alfândegas. Houve funcio-

nários, críticos, polémicas e atritos, porque ninguém acei-

tava que eu é que era o cérebro daquilo. 

O que mudou nas leis desse tempo para o de agora?

Às vezes até fico desanimado, porque acho que há tan-

tas coisas não legisladas! Continuo a achar que a Europa 

se meteu numa grande en-

cruzilhada, e, no meu ponto de 

vista, da libertação de merca-

dorias, dos processos, etc., por-

que criou o código aduaneiro 

comum, que é a legislação 

comum para todos os países 

da Europa. E os países não são 

todos iguais. Enquanto na Ale-

manha um funcionário da alfândega tem um diploma, faz 

uma análise transversal e sabe distinguir o que é impor-

tante do que não é, às vezes, em Portugal, em Espanha, le-

vam aquilo à linha, não sai do sítio, porque a mesma lei feita 

para um alemão não serve para um português. Eles estão a 

tentar manter a união aduaneira sem sair da Europa, por-

quê? Porque, de facto, as alfândegas, não quero dizer todas, 

têm muitos funcionários que são práticos, são objectivos, e 

outros que não são. Mesmo as leis feitas hoje são piores do 

que as que li em 80. 

Negócios e políticas à parte, o que faz o Eduardo Rangel 

nos tempos vagos?

Agora tenho muitas preocupações. Neste momento te-

nho três netos e gosto de estar com eles um dia por sema-

na. É uma das minhas diversões. Depois ando nas preo-

cupações do trabalho, obrigam-me, ainda, a fazer leituras 

de dossiês, com algum volume. Também passeio por aqui, 

esta zona é muito bonita (Foz do Porto). Saio com os meus 

amigos, outras vezes vou passear a pé.

É um lifestyle? 

Gosto muito de socializar. Sinto-me bem.

because that way I force Nuno to participate. I’ll still be 

around for three or four years.

And after these three or four years ... what are you going 

to do?

Travel more. I’ve travelled so much in my life, but I’ve 

never seen anything. There are cities that I’ve been to, I 

went in through one door and I left by another. I wish I had 

seen them.

You’ve already written a book: A Legislação Europeia e 

a Legislação Nacional [European Legislation and National 

Legislation].

It was because of integration, at the time, in Europe. It 

was a book that for years was a bible at customs. There 

were officials, critics, controversy and friction, because no 

one accepted that I was the brains behind it.

What has changed in the laws of this time to those now?

Sometimes I even get discouraged, because I think there 

are so many things that aren’t legislated! I still think that 

Europe has got to a major crossroads and, in my view, of 

the releasing of goods, processes, etc., because it created 

the common customs code, 

which is the common legis-

lation for all European coun-

tries. And countries are not 

all the same. While in Ger-

many a customs official has 

a diploma, he analyses things 

across the board and knows 

how to distinguish what 

is important from what is not, sometimes in Portu-

gal, in Spain, they take it to the line, do not leave the 

site, because the same law for a German does not fit for  

a Portuguese.

They are trying to maintain the customs union without 

leaving Europe, why? Because, in fact, customs, I don’t 

mean all of them, have many employees who are practical, 

objective, and others who are not. Even the laws made to-

day are worse than the ones I read in 1980.

Business and politics aside, what does Eduardo Rangel 

do in his free time?

Now I have a lot to keep me busy. Right now I have three 

grandchildren and I enjoy being with them one day a week. 

It’s one of my amusements. Afterwards, I deal with work 

concerns, and they cause me to have to read dossiers, in 

large numbers. Also I go for walks around here; this area is 

very pretty (Foz do Porto). I go out with my friends; other 

times I go walking.

Is this a lifestyle?

I really like to socialise. I feel good.

«Sou muito mais importante 
como Eduardo Rangel do que 
como comendador» \\ «I am 

much more important as Eduardo 
Rangel than as a commander»
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ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

Defendo a tese - algo polémica - de que caminhamos para 

uma IV Revolução Industrial e de Serviços, em que os secto-

res da Saúde e da Energia desempenharão um papel crucial.

Com a descoberta da cura de alguns tipos de cancro, e do 

VIH - Vírus da Imunodeficiência Humana, novos medi-

camentos surgirão, bem como novos equipamentos mé-

dicos, conduzindo a um aumento da esperança de vida à 

nascença. Novas actividades conhecerão um grande de-

senvolvimento como, por exemplo, o Turismo de Saúde e 

o Turismo de Terceira Idade. 

Com a utilização de novas tecnologias no sector energé-

tico, como sucede com o shale gas e com o shale oil, nos 

EUA, os custos marginais de produção diminuirão, o que 

permitirá dar um novo impulso expansionista à economia 

mundial, com alterações nos padrões de vida de muitos 

milhões de cidadãos do mundo. 

É neste contexto - e sem prejuízo do reconhecimento 

dos muitos atrasos e assimetrias existentes nas diver-

sas periferias - que faz sentido ter uma perspectiva mo-

deradamente optimista em relação ao futuro do Turismo  

em Portugal. 

Muito em particular, contando o nosso país com boas in-

fraestruturas e com bons profissionais na área da saúde, 

com um magnífico clima e com uma para-centralidade 

que resulta da sua excelente localização geográfica, afi-

gura-se possível e desejável apostar em sectores como 

os do Turismo de Saúde e do Turismo de Terceira Idade,  

entre outros.

Portugal terá que desempenhar, também, o seu papel na 

dita IV Revolução Industrial e de Serviços.

Nem mais, nem menos...

Do Turismo

Concerning Tourism
I advocate the (somewhat controversial) thesis that we 

are heading towards a Fourth Industrial and Services  

Revolution, in which the Health and Energy sectors will 

play a crucial role.

With the discovery of a cure for some types of cancer, and 

HIV - Human Immunodeficiency Virus, new drugs will 

emerge as well as new medical equipment, leading to an 

increase in life expectancy at birth. New activities will ex-

perience major development, such as Health Tourism and 

Senior Citizen Tourism.

With the use of new technologies in the energy sector, as in 

the case of shale gas and shale oil, in the USA, the marginal 

costs of production will go down, which will enable a new 

expansionary boost to the world economy, with changes 

to living standards in millions of citizens around the world.

It is in this context – while still admitting the presence 

of many delays and asymmetries that exist in the vari-

ous peripheries – that it makes sense to have a moder-

ately optimistic view with regard to the future of tourism  

in Portugal.

Particularly, when you note that our country has good in-

frastructures and good health professionals, a magnificent 

climate and with a para-centrality resulting from its excel-

lent geographical location, it seems possible and desirable 

to invest in sectors such as Health Tourism and Senior Citi-

zen Tourism, among others.

Portugal will also have to play its role in the said 4th Indus-

trial and Services Revolution.

Nothing more, nothing less...
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É perfeccionista. Gosta de desafios, de adrenalina, viajar 

e conhecer pessoas. As outras culturas e as paisagens pre-

sas na memória, assim como o modus vivendi de diferen-

tes povos, ajudam-no na hora da inspiração. A fotografia 

também é uma das suas paixões, tal como o cinema. Ado-

ra o facto de viver perto do mar e sente-se bem a voar. É 

com o trabalho que conquista a realização pessoal, «qua-

se como se fosse uma extensão de mim», realça Gustavo 

Fernandes, um dos rostos portugueses das artes plásticas.  

«A arte é a minha vida», confessa. É aquela paixão que 

está sempre presente na vida do artista. Tudo o que gira 

à sua volta – o mar, a natureza, as pessoas, o ambiente – 

prende-lhe a atenção. Nas suas criações, Gustavo tenta 

transportar essa busca, essa necessidade por algo mais, 

He’s a perfectionist. He enjoys challenges, adrenalin, trav-

elling and meeting people. The other cultures and land-

scapes stored in his memory, as well as the ways different 

peoples have of living, help him when it comes to inspi-

ration. Photography is also one of his passions, as well as 

films. He loves the fact that he lives near the sea and feels 

good flying. One of the faces in Portugal’s art scene, Gustavo  

Fernandes achieves self-fulfilment through his work, «al-

most as it were an extension of myself», he stresses.  

«Art is my life», he confesses. This passion is pres-

ent throughout the artist’s life. Everything that revolves 

around him – the sea, nature, people, the environment – 

grabs his attention. In his creations, Gustavo tries to trans-

port this quest, this need for something more, so that in 
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Arte, a sua vida! // Art, your life!



para que no final cada obra seja um pedaço de si mesmo 

e transmita uma história. Seja através de sentimentos, de 

alegrias, tristezas, experiências, viagens… tudo dará ori-

gem a «uma obra fantástica», salienta Gustavo. 

Mas no seu percurso artístico, Gustavo Fernandes co-

lheu algumas influências, muito fortes, de personagens 

como Francisco de Oliveira, o retratista; Salvador Dalí; 

Francis Bacon; Miguel Ângelo; Aivazovsky e Goya. E, ainda 

nos dias de hoje, vai acompanhando o trabalho e as téc-

nicas de muitos artistas hiper-realistas. «A concorrên-

cia tem esta componente fantástica de nos obrigar a ser 

melhores», admite. É um desafio para Gustavo trabalhar 

o hiper-realismo, pois atingir o conceito de perfeição «é o 

maior realismo possível na pintura». 

the end every work is a piece of himself and passes on a 

story. Whether through feelings, happiness, sadness, ex-

periences, travels... everything will give rise to «a fantastic 

work», notes Gustavo. 

But along his artistic journey, Gustavo Fernandes has 

picked up some very personality rich influences, such as 

portraitist Francisco de Oliveira; Salvador Dalí; Francis 

Bacon; Miguel Ângelo; Aivazovsky and Goya. And, to this 

day, he keeps a close eye on the work and techniques of 

many hyperrealist artists. «Competition has this fantas-

tic component of forcing us to be better», he admits. It is a 

challenge for Gustavo to do hyperrealism art, as achieving 

the concept of perfection «is the greatest realism possible  

in painting». 

«Cada pormenor, cada detalhe e o apuramento da técni-

ca» é o que o faz chegar tão longe. A sua técnica é maiori-

tariamente óleo/tela, sendo que, por vezes, recorre a acríli-

co ou a aerógrafo, mas apenas em determinadas situações. 

Gustavo assume-se como um autodidacta, apaixonado 

pelo que faz e pela arte. Sempre à procura de fazer mais e 

melhor. Estudou em Montreal, Canadá, na Escola de Belas 

Artes Mission Renaissance, o programa de artes plásticas 

e gráficas do Dawson College. Especializou-se nas práticas 

e métodos de Betty Edwards e em várias técnicas de dese-

nho de Nicolides. Foi co-fundador do Grupo Artitude. A sua 

passagem pelo Canadá influenciou-o no que toca à cor-

rente hiper-realista. Robert Bateman, artista canadiano, 

«Every feature, every detail, and honing the technique» 

is what makes it go so far. His favoured medium is primar-

ily oil on canvas, while he sometimes uses acrylics or an 

airbrush, but only in certain situations. 

Gustavo is self-taught, passionate about what he does 

and about art. He’s always looking to do more and to it bet-

ter. He attended the Ecole de Dessin & de Peinture Mission 

Renaissance, and the visual and graphic arts programme 

at Dawson College, both in Montreal, Canada. He special-

ised in Betty Edwards technical methods and drawing 

techniques by Nicolides. He cofounded Grupo Artitude. His 

time in Canada influenced him with regard to the hyper-

realism movement. Canadian naturalist and hyperrealist 
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naturalista e hiper-realista, foi uma das suas influências. 

Há cerca de 30 anos não havia hiper-realismo em Portugal, 

por isso, quando regressou a Portugal, com 26 anos, o pú-

blico reagiu muito bem ao seu trabalho.

Desde que se lembra de ser gente, Gustavo pintava. Aos 

16 anos começou a sua aventura de forma mais profis-

sionalizada. Estudou para aperfeiçoar a sua técnica. Hoje, 

continua a pintar belíssimas obras de arte. Começou com 

um abstracto-figurativo, com tendências para o surrealis-

mo e hiper-realismo. Optou pelo realismo – seu foco actual 

–, que já dura há quase 35 anos. «A minha arte convida à 

contemplação», diz o artista. Gustavo deseja, sempre, que 

o observador crie uma opinião, uma sensação ou uma 

emoção, quando está a apreciar as suas obras.  

Várias obras de Gustavo encontram-se em colecções 

nacionais e internacionais, e outras em alguns museus. 

Actualmente, tem exposições na galeria Ap’arte, no Porto; 

na Plus One Gallery, em Londres; Count Ibex Collection, em 

Nova Iorque; na Galeria Shair, em Braga; e no seu próprio 

atelier - Atelier Gustavo Fernandes, em Oeiras. Para além 

do talento é preciso trabalhar muito. E, tal como Gustavo 

nos transmitiu, «a arte torna as pessoas melhores, o mun-

do melhor».

artist Robert Bateman was one of his influences. About 30 

years ago there was no hyperrealism in Portugal, and so 

when he returned to Portugal aged 26, the public reacted 

very well to his work.

Gustavo has been painting for as long as he can remem-

ber. At 16 he set out on his adventure in a more profession-

al sense. He studied to perfect his technique. Today he still 

paints stunning works of art. He began with figurative-ab-

stract, tending towards surrealism and hyperrealism. He 

chose realism – his current focus -, and has stuck with it 

for almost 35 years now. «My art encourages contempla-

tion», the artist says. Gustavo’s constant wish is for the 

observer to create an opinion, a sensation or an emotion 

when looking at his works.  

Several works by Gustavo can be found in national and 

international collections and others in some museums. His 

work is currently exhibited at the Ap’arte gallery, in Oporto; 

at Plus One Gallery, in London; in the Count Ibex Collection, 

in New York; at the Shair Gallery, in Braga; and at his own 

studio - Atelier Gustavo Fernandes, in Oeiras. In addition to 

talent you need to work hard. And, just as Gustavo tells us, 

«art makes people better, the world better».Atelier Gus-

tavo Fernandes, in Oeiras. In addition to talent you need to 

work hard. And, just as Gustavo tells us, «art makes people 

better, the world better».
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A arte do saber construir  barris  
Where cooperage is an art form  



Alguma vez se questionou como são feitos os barris do 

Vinho do Porto? À primeira vista parece uma coisa simples, 

mas não é. O processo de fabrico dos famosos pipos ‘tem 

muito que se lhe diga’. O primeiro passo é comprar a madei-

ra de castanho bravo, sobretudo das zonas altas de Portu-

gal, Serra da Estrela. Vai-se ao local, observa-se a floresta, 

analisa-se e avança-se para a compra. Depois, extrai-se a 

madeira, leva-se para o estaleiro, fica a secar vinte e quatro 

meses, apanhando sol e chuva e, posteriormente, corta-se 

a mesma por medida, sendo serrada em aduelas, na serra-

ção (a madeira com 80 centímetros dá para fazer pipos de 

100/125 litros, e a madeira de um metro dá para pipos de  

225 litros). 

Depois de cortadas à medida as aduelas, avança-se para 

o segundo passo: limpar e dar formato redondo às aduelas, 

na parte superior e inferior. A terceira fase é ‘esquibir’ (jun-

tar a madeira): pega-se na aduela, que está direita, e dá-se-

-lhe ‘chanfro’, para que ela comece a formar uma circun-

ferência. Depois, passa-se à etapa seguinte, que é parear a 

madeira (com 30 aduelas, todas devidamente identificadas 

por número): o pipo nunca pode ser feito com aduelas da 

mesma largura - não vai ficar uniforme, nem redondo -,  

logo, tem de levar sempre uma aduela mais larga, seguin-

do-se uma mais estreita. Desta forma, obtém-se o corpo 

do barril (as aduelas por número), e os tampos, à parte (são 

aduelas mais largas). Depois, pareia-se com um arco de 

Have you ever wondered how port wine barrels are 

made? At first glance they look quite simple, but they’re 

not. The process of making the famed barrels has much 

more to it than meets the eye. Firstly it involves the pur-

chase of chestnut wood, especially from the high lands of 

Portugal, the Serra da Estrela. The site is visited and the for-

est is looked at and analysed before the purchase is made. 

Then the timber is cut down and taken to the yard, where 

it is left to dry for twenty-four months, under sun and rain 

and, subsequently, it is cut to measure, sawn into staves, 

in the sawmill (staves measuring 80 centimetres are used 

for making 100/125 litre barrels, and one-metre staves are 

used for 225 litre barrels). 

After the staves are cut to measure, the second step 

involves cleaning the staves and giving them their 

rounded format, at the top and bottom. The third phase 

involves making the staves fit together: each stave, 

originally straight, is tapered on its edges, so that it 

starts to the form the curve of the barrel’s circumfer-

ence. Then the following step involves pairing the wood 

(with 30 staves, each duly identified by number): the  

barrel can never be made with staves of the same width, 

as it won’t stay even, or round, and so you have follow a 

wider stave with a narrower one. In this way the body of 

the barrel gets formed (the staves by number), and the 

heads, separately (made of wider staves). Then, it is paired 
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molde e começa-se a levantar aduela por aduela, dando 

uma forma de cone ao barril... Vai-se molhando a madeira, 

com um esguicho de água, leva-se à fogueira para aque-

cer, e o calor e a água farão a moldura na madeira (com a 

ajuda de uma corda de aço). Lentamente vai-se formando 

o arco, até o pipo fechar completamente. Amassam-se as 

aduelas, por dentro e por fora, com a ajuda de uma marre-

ta... BUM, BUM... são os sons que se ouvem!

Terminando, o pipo é ar-

runhado: faz-se um rebor-

do para encaixar o tampo, 

depois vai à máquina e 

começa-se a rapar/limpar 

a madeira; leva o tampo, 

cravam-se os arcos novos, 

e, de seguida, o pipo vai à 

água, a 80ºC, para verifi-

car possíveis fugas. Após 

tudo isto, escoa-se a água, 

seca-se e é polido. Et voilà,  

está pronto! 

Esta é a explicação que ouvimos dos irmãos, Sandra Fer-

nandes e Filipe Octávio Fernandes, que nos receberam na 

sua tanoaria, em Esmoriz, no concelho de Ovar. A tanoaria 

Josafer – que se dedica à produção das famosas pipas de 

barricas, onde é colocado o vinho a estagiar – foi criada 

em 2012 pelo pai de ambos, que mais tarde deu sociedade 

aos filhos. Mas foi nos anos 60 que tudo começou, naquele 

mesmo lugar. O avô deste jovem casal de irmãos, Joaquim 

with a template hoop and you start to add the staves one 

by one, producing the cone shape to the barrel…the wood 

is wetted, with a squirt of water and taken to the fire to 

heat, and the heat and the water soften the staves al-

lowing them to bend bringing the staves together (with 

the help of a steel cable), slowly until they close together 

completely. The staves are bashed, inside and out, with 

the help of a mallet…BOOM, BOOM… are the sounds to  

be heard!

Once completed, the 

chime is formed to fit the 

head, and then it heads to a 

machine where the wood is 

shaved/cleaned; the head 

is added, the new hoops are 

driven in and then the barrel 

is filled with water at 80ºC, 

to check for any leaks. After 

all this, the water is removed 

and the barrel is dried and 

polished. Et voilà, it’s ready! 

This is the explanation given to us by sister and broth-

er Sandra Fernandes and Filipe Octávio Fernandes,  

who welcome us in their cooperage, in Esmoriz, in the  

municipality of Ovar. The Josafer cooperage – which is 

dedicated to the production of the famous barrels in which 

wine is aged –, was founded in 2012 by their father, who 

later made his children partners. But it was in the 60s that 

it all began, in this very place. The grandfather of the young 

Dias Ferreira, trabalhava numa das 40 tanoarias existen-

tes na freguesia, que já funcionava desde os anos 20. De to-

das as tanoarias existentes na região, daquela época, hoje 

apenas duas delas estão em funcionamento, e uma delas é 

esta que viemos conhecer. 

Muitas crises atravessaram. O avô deu a sociedade da 

empresa aos dois filhos. Produziam, sobretudo, no Inverno, 

para vender na altura das vindimas. Com o negócio já nas 

mãos do pai de Sandra e Filipe (Filipe trabalha na empresa 

há dez anos, e é o responsá-

vel de Produção e Vendas; 

Sandra está há dois anos e 

é a responsável de Recursos 

Humanos e Marketing), a 

tanoaria teve de se reinven-

tar. Procuraram um mercado 

onde pudessem internacio-

nalizar a empresa, e assim 

começaram a vender para 

Inglaterra, em 1994 (produ-

zindo pipos para decoração, como os garden center). 

E os jovens irmãos não desistem do sonho de criar uma 

tanoaria mais desenvolvida tecnologicamente. Revelaram 

até que, em pequenos, lhes diziam: «vocês estudem, vão 

para a escola e sejam doutores, pois a tanoaria vai acabar», 

mas, ambos quiseram incorporar a equipa desta casa e di-

zem não estar «arrependidos». 

Isto é uma arte!

pair of siblings, Joaquim Dias Ferreira, worked in one of the 

40 cooperages located in the parish, which itself had been 

in operation since the 20s. 

Of all the cooperages in existence in the region from the 

time, only two are still operating today; this is one of them. 

They have made it through many crises. Their grandfather 

gave the company to his two children. They would primarily 

produce in winter, to sell at harvest time. With the business 

now in the hands of Sandra and Filipe’s father (Filipe has 

worked in the company for 

ten years and is in charge of 

production and sales; Sandra 

has been there for two years 

and is responsible for hu-

man resources and market-

ing), the cooperage had to 

reinvent itself. They looked 

for a market to enable them 

to take the company’s busi-

ness abroad, and as such 

they started selling to England, in 1994 (producing decora-

tive barrels, as planters for garden centres). 

And the young siblings are not giving up on their dream 

of creating a cooperage that is more technologically de-

veloped. They tell us that when they were small they even 

told: «study hard, go to school, become doctors, because 

cooperage will come to an end», but both of them wanted 

to be part of this company and say they don’t regret it. 

This is an art! 

Hoje, o segmento de negócio é 
direccionado para a decoração e 

para a indústria de estilheira. 92% da 
produção é para exportação.

 \\ Today, the business segment is 
aimed at decoration and the wine 

industry. 92% of production  
is exported.

Em 2012 mudam o nome da empresa, 
passa a designar-se Josafer (nome 
do pai, José António Fernandes). \\ 
In 2012 they changed the name of 

the company, to Josafer (the name of 
their father, José António Fernandes).
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sector employed more than 330,000 people. ‘Europe’ and 

‘Portugal’ are complementary brands. But tourism has to 

be sustainable and inclusive. I advocate supporting nature 

tourism, rural tourism and agro-tourism, improving devel-

opment and regional economies.

Portugal has the conditions to take even more advantage 

out of its peace and security, cultural, historical, religious, 

environmental and scenic wealth, creating themed routes 

and itineraries, which, at the same time, value our roots. 

We have the obligation to structure and improve tourism 

facilities and the skill levels of human resources, to pro-

mote complementarity and the themed programming of 

activities and events between municipalities and ‘regions’.

We can do even more.

JOSÉ MANUEL FERNANDES
Eurodeputado, professor e político português
Member of European Parliament, teacher and portuguese politician

OPINIÃO \\ OPINION

O turismo cria emprego, contribui para a coesão social e 

territorial, promove valores e reforça a diversidade cultural 

e o enriquecimento humano. A União Europeia é, em ter-

mos de chegadas internacionais, o primeiro destino turís-

tico do mundo. Aqui, o turismo representa cerca de 10% do 

PIB e 12% do emprego.

Mas a UE deveria ter uma política mais estruturada para 

o turismo. A emissão de vistos, por exemplo, deveria ser 

simplificada e mais coordenada. Outro exemplo seria criar 

um ‘cartão europeu de turista’, com informação sobre os 

direitos, descontos e serviços específicos para os turistas, 

com o objectivo de os fidelizar à Europa, quer fossem euro-

peus ou de países terceiros.

Em Portugal, o turismo continua a crescer. Já representa 

cerca de 16% do nosso PIB e, no final de 2016, havia mais 

de 330 mil empregados na área do turismo. ‘Europa’ e ‘Por-

tugal’ são marcas complementares. Mas o turismo tem de 

ser sustentável e inclusivo. Defendo o apoio ao turismo de 

natureza, ao turismo rural e ao agroturismo, valorizando o 

desenvolvimento e as economias regionais.

Portugal tem condições para tirar ainda mais partido da 

paz e segurança, da riqueza cultural, histórica, religiosa, 

ambiental e paisagística, criando rotas e itinerários temáti-

cos que, em simultâneo, valorizem as nossas raízes. Temos 

a obrigação de estruturar e melhorar a oferta turística e a 

qualificação dos recursos humanos, fomentar a comple-

mentaridade e a programação temática de acções e even-

tos entre municípios e ‘regiões’.

Podemos fazer ainda mais.

Turismo - Podemos fazer ainda mais! 

Tourism - We can do even more!
Tourism creates jobs, contributes to social and territorial 

cohesion, promotes values   and strengthens cultural diver-

sity and human enrichment. In terms of international ar-

rivals, the European Union is the world’s number one tour-

ist destination. Tourism represents about 10% of GDP and 

12% of employment here.

But the EU should have a more structured tourism policy. 

Issuing visas, for example, should be simplified and bet-

ter coordinated. Another example would be to create a 

‘European tourist card’, with information about the rights, 

discounts and specific services for tourists, with the aim of 

gaining their loyalty with regard to Europe, whether they 

are European or from third countries. 

In Portugal, tourism continues to grow. It already represents 

about 16% of our GDP and, at the end of 2016, the tourism 



Na mais antiga fábrica de Valongo, tudo parece envolto 

numa aura ancestral. O cheirinho é o mesmo que se sen-

tia há 143 anos. A qualidade também. E quando se entra 

na loja dos biscoitos Paupério percebe-se que a história se 

fez tradição e que esta não se perdeu ao longo das seis ge-

rações, que guiaram o destino da empresa familiar. Muito 

pelo contrário. Houve uma valorização, principalmente por 

parte dos clientes. As latas antigas e o sabor inconfundível 

continuam a atrair olhares, a fazer com que se recordem 

memórias e a prender os paladares mais exigentes. Tem 

sido assim que esta marca vintage tem ganhado cada vez 

mais adeptos, nacionais, mas também estrangeiros.

In Valongo’s oldest factory, everything seems shrouded 

in ancestral charm. The aromas are just the same as tho-

se enjoyed 143 years ago. The quality too. And as you step 

into the Paupério biscuit shop you understand that history 

has become tradition and that this has not been lost over 

six generations, who have guided the destiny of the family 

business. Quite the contrary. It has been enhanced, main-

ly by their customers. The old tins and the unmistakeable 

flavour still attract looks, causing memories to reignite and 

winning over the most demanding of palates. This is how 

this vintage brand has earned increasing numbers of fans, 

at home and abroad.
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PAUPÉRIO 
Biscoitos e bolachas que são uma delícia

Biscuits and cookies that are a delight

TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAFY ©DANIEL CAMACHO



Bons, bons são os torcidinhos. Ou serão antes as bola-

chas de baunilha? É difícil eleger apenas um preferido en-

tre os biscoitos e bolachas que nos põem à disposição. Na  

Paupério, a mais antiga fábrica de Valongo, no Porto, ainda 

em laboração, tudo tem um aspecto delicioso. A começar 

pelo cheiro que emana antes de se entrar na loja, a ante-

câmara para a simples fábrica e para o belíssimo escritório.

Os 143 anos de existência devem-se ao facto, assegura 

Hélio Rebelo, o adminis-

trador, «de esta fábrica ter 

conseguido permanecer 

uma empresa familiar». 

Hoje, a fábrica já vai na sexta 

geração. Mas sem o sucesso 

das antigas receitas, nada 

resultaria. «Se não houves-

se qualidade do produto, se 

não houvesse respeito pela forma como sempre se fez e 

continua a fazer biscoitos e bolachas, naturalmente que, 

com as devidas adaptações a que a legislação hoje em dia 

nos obriga, seria difícil».

A Paupério nasceu em 1874, quando dois amigos deci-

diram criar uma fábrica de pão e biscoitos, a Paupério & 

Companhia. A ideia era aproveitar as farinhas moídas na 

serra de Valongo. Porém a união acabou por complicar-se, 

Their little ‘torcidos’ biscuits are just so good. But so are 

their vanilla cookies! It’s hard to choose just one favou-

rite among the biscuits and cookies offered by Paupério. 

Everything made at the oldest factory still in operation in 

Valongo, in Oporto, looks delicious. Right from the aroma 

lingering in the air before you enter the shop, the ante-

chamber to the simple factory and to the beautiful office.

143 years in existence are down to the fact that «this 

factory has managed to re-

main a family business» 

Hélio Rebelo, its managing 

director assures us. To-

day, the factory is now in 

the hands of the sixth ge-

neration. But without the 

success of its old recipes, it 

would have nothing. «If the-

re hadn’t been product quality, if there hadn’t been respect 

for how biscuits and cookies have always been made and 

continue to be made, naturally with necessary adaptations 

that today’s legislation obliges us to make, things would 

be difficult».

Paupério came into being in 1874, when two friends de-

cided to set up a factory making bread and biscuits - Pau-

pério & Companhia. The idea was to use flours milled in the 

Crescimento do turismo em Portugal 
levou a uma maior procura da 

mercearia fina.  \\ Growth in tourism 
in Portugal which has led to greater 

demand in gourmet groceries.

«Actualmente faturamos cerca de 1 
milhão e 100 mil euros, cerca de 10% 

para o mercado internacional»  \\ 
«Our turnover is currently around 1.1 
million Euros, around 10% of which is 

from the international market»

e os Figueiras ficaram com o negócio e os Paupérios apenas 

emprestaram o nome.

«No decorrer destes 143 anos o que aconteceu foi que 

tivemos sempre a sorte de nestas gerações a empresa 

nunca ter estado na mão 

de mais do que duas ou três 

pessoas», frisa o adminis-

trador. Hélio justifica que 

«tendo know-how insta-

lado foi muito fácil chegar 

aos dias de hoje». O mer-

cado actual, decididamen-

te inclinado para o vintage, 

também deu uma preciosa 

ajuda para que a empresa não parasse de crescer. Juntou-

-se depois o crescimento do turismo em Portugal, que le-

vou a uma maior procura da mercearia fina, permitindo 

assim o crescimento da produção. «Os nossos biscoitos 

e as nossas bolachas não são destinados ao grande con-

sumo. Nós reconhecemos que as grandes superfícies têm  

Valongo mountains. However things became complicated 

in this joint venture and the Figueiras ended up with the 

business, while the Paupérios remained only in name.

«Over these 143 years what has happened is that we 

have always been lucky that 

in these generations the 

company has never been in 

the hands of more than two 

or three people», the mana-

ging director stresses. Hélio 

explains that «with know-

-how in place it was every 

easy to make it to today». 

The current market, stron-

gly partial to ‘vintage’ products, also made an important 

contribution to ensure the company continued to grow. 

This was later joined by growing tourism in Portugal, whi-

ch has led to an increased demand for gourmet groce-

ries, thus enabling growth in production. «Our biscuits 

and our cookies are not meant for mass consumption.  
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produtos muito mais acessíveis do que os nossos. Os nos-

sos sortidos são para oferta, são prendas, são lembran-

ças», argumenta Hélio.

No país existem três lojas próprias de venda dos produ-

tos Paupério. Na loja de fábrica, em Valongo, numa outra 

em Rio Tinto e também no Bom Sucesso, Porto.

Tudo isto ajuda o administrador a dizer, sem medo, que 

o nome nunca esteve tão forte. «A marca vende por si. E 

as pessoas têm noção de que quando abrem sortidos dos 

nossos vão encontrar qualidade no produto». E a qualida-

de começa nas embalagens que ainda são feitas segundo 

o design tradicional. Algumas delas em lata. «Actualmen-

te facturamos cerca de 1 milhão e 100 mil euros, cerca de 

10% para o mercado internacional, que é um mercado em 

que mais vamos apostar agora». Esse ‘tiro’ passou por ter 

tido aprovada uma candidatura aos fundos comunitários 

do Portugal 2020. «Tivemos a sorte de ver reconhecido o 

nosso mérito para trabalharmos melhor o mercado inter-

nacional. Vamos por isso exportar para países do centro da 

Europa, onde a diáspora portuguesa está presente, através 

dos emigrantes. Desta forma, chegaremos a locais onde 

não iríamos sem esta ajuda financeira», confessa com sa-

tisfação o administrador.

We acknowledge that major supermarkets have much 

more affordable products than ours. Our assortments are 

to give to people, they’re gifts, they’re mementos», argues 

Hélio.

There are three outlets selling Paupério products in the 

country. In the factory shop, in Valongo, in another in Rio 

Tinto and also in Bom Sucesso, Oporto.

All this leads the managing director to say, without fear, 

that the name has never been so strong. «The brand se-

lls itself. And people have the notion that when they open 

our assortments they will find quality in our product». And 

quality begins in the packaging, which still reflects traditio-

nal design. Some are sold in tins. «Our turnover is currently 

around 1.1 million Euros, around 10% of which is from the 

international market, which is a market we are now going 

to focus on». This venture has involved having a ‘Portugal 

2020’ EU funds application approved. «We were lucky to 

see our merit recognised for us to work the international 

market better. To this end we are going to export to coun-

tries in central Europe, where Portuguese emigrants can be 

found. In this way we will reach places where we wouldn’t 

have gone without this financial aid», the managing direc-

tor happily admits.
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PAULO MORAIS
Presidente da Frente Cívica
President of ‘Frente Cívica’

OPINIÃO \\ OPINION

A fisionomia económica do mundo irá mudar: a iniciativa 

do governo chinês «Belt and Road» será a matriz da nova 

ordem económica mundial. 

As rotas comerciais previstas no programa abrangem mais 

de 60 países. Projectam-se a partir da Ásia para a Europa 

através do Sudeste Asiático, Ásia do Sul, Ásia Central, Ásia 

Ocidental e Médio Oriente. Representarão cerca de 30% do 

PIB global e mais de 35% do comércio mundial. Estima-se 

que, em 2050, a região «Belt and Road» contribua com 

80% do crescimento do PIB mundial e projecte três mil mi-

lhões de pessoas para a classe média.

Os actores centrais deste novo modelo de desenvolvimen-

to serão os dignitários chineses, sob a liderança do presi-

dente Xi Jinping. E o primeiro dos objectivos será o domínio 

da energia. 

A China será doravante pioneira nas energias renováveis, 

irá porventura passar da situação de um dos países mais 

poluentes do mundo para o de maior produtor de energias 

limpas e renováveis, dentro e fora da China. Esta potência 

já possui aliás um enorme activo no sector energético, de 

Angola ou Moçambique em África, passando pela por-

ta de entrada preferencial na Europa, Portugal; ou até nos  

Estados Unidos. As piores consequências irão sentir-se no 

Médio Oriente e serão devastadoras.

Os efeitos deste fenómeno anunciado far-se-ão sentir a 

todos os níveis. Desde logo, nos usos e costumes predo-

minantes. Os milhões de chineses emigrados pelo mundo 

irão assumir um peso social e político acrescido, a própria 

estética das cidades mudará.

Com pezinhos de lã, os chineses terão instalado novas ro-

tas da seda… as rotas da energia.

A Nova Rota da Seda

The New Silk Route
The economic appearance of the world is going to change: 

the «Belt and Road» initiative of the Chinese government 

will be the template for the new world economic order. 

The trade routes prescribed in the programme cover more 

than 60 countries. From Asia they head towards Europe via 

Southeast Asia, Southern Asia, Central Asia, Western Asia 

and the Middle East. They will represent about 30% of the 

global GDP and more than 35% of world trade. It is estimat-

ed that in 2050, the «Belt and Road» region will contribute 

80% to world GDP growth and send more than three billion 

people into the middle classes.

The leading players in this new development model will be 

Chinese dignitaries, under the leadership of president Xi 

Jinping. And the first goal will be the area of energy. 

China will be henceforth be a pioneer in renewable ener-

gies and may well transform from being one of the world’s 

most polluting countries to becoming the greatest pro-

ducer of clean and renewable energy, inside and outside 

of China. China, incidentally, already owns large assets 

in the energy sector: in Angola or Mozambique in Af-

rica; it has passed through Europe’s preferential gateway,  

Portugal; and even in the United States. The worst con-

sequences will be felt in the Middle East and they will be 

devastating.

The effects of this announced phenomenon will be felt 

at every level. From the outset, in predominant uses and 

customs. Millions of Chinese emigrants will take on added 

social and political importance; the very aesthetics of cit-

ies will change.

Tiptoeing as they go, the Chinese will have set up new silk 

routes… the energy routes.



Tal como outras, esta história começa pela necessida-

de de se ‘inventar’ o que não existe! Não com a qualidade 

que Karina Pires e Gonçalo Vicente desejavam e que lhes 

havia sido solicitada. Foram ambos criados na Gafanha da  

Nazaré, onde se situa a maioria das salinas da região, e nu-

trem pelo mar, pela Ria e pela sua terra um amor tão imen-

so que depressa contagiou os filhos de ambos, como se de  

algo hereditário se tratasse. Há seis anos, criaram a Flor 

de Sal D’Aveiro, marca que já é uma referência aquém e  

além-fronteiras.

Like others, this story begins with the need to invent 

something that doesn’t exist! Not, that is, with the quali-

ty that Karina Pires and Gonçalo Vicente wanted and that 

had been requested from them. They were both raised in 

Gafanha da Nazaré, where the majority of the region’s salt-

pans are to be found, and they nurture such a great love 

for the sea, for the ‘ria’ wetlands and for their home that 

they soon infected the children of both of them, as if a 

natural inheritance. Six years ago they created Flor de Sal 

D’Aveiro, a brand that has already made a name for itself  

outside Portugal.

A Flor de Sal D’Aveiro é das mais 
puras, albas e cristalinas do mundo e 
está presente em mais de dez países 
da Europa. \\ Flor de Sal D’Aveiro is 

among the purest, whitest and most 
crystalline in the world and is present 

in more ten countries in Europe.
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FLOR DE SAL 
D’AVEIRO
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O ouro branco // White gold



Trabalhavam já com a exportação de produtos portu-

gueses, quando um prestigiado Grupo internacional lhes 

pediu flor de sal portuguesa de qualidade. Após pesquisa, 

descobriram que nenhuma das opções apresentava uma 

imagem direccionada para clientes premium. A neces-

sidade foi o gatilho para a criação do projecto. Os amigos 

também! O Sr. João Silva, marnoto, que se comprometeu 

a colher a mais fina e pura flor de sal; e o artista plástico  

António Quintas, que criou uma lindíssima peça de cerâ-

mica artesanal, produzida 

em Aveiro, cuja tampa é feita 

em cortiça, duas matérias-

-primas intimamente liga-

das à região. À sua rusti-

cidade aliou-se a imagem 

internacional, estando as-

sim criadas as condições 

para concorrer com os me-

lhores produtores europeus. 

Quanto ao conteúdo, a Flor 

de Sal D’Aveiro é das mais 

puras, albas e cristalinas do 

mundo e está presente em mais de dez países da Europa, 

em lojas gourmet, entre outros pontos de venda, e em ho-

téis, como o Hilton Warsaw.

A Flor de Sal contém minerais e nutrientes únicos. Para 

além de microcristais que facilitam a digestão, é totalmen-

te natural, sem qualquer processo de industrialização, o 

que preserva os componentes nutricionais, como cálcio, 

magnésio, zinco e cobre. Enquanto o sal marinho conven-

cional é recolhido do fundo da marinha, a Flor de Sal tem 

They were already working in exporting Portuguese 

products when a prestigious international group request-

ed quality Portuguese ‘flor de sal’ (a gourmet salt literally 

meaning ‘flower of salt’). After looking for some, they re-

alised that none of the options open to them had the right 

image for the premium clientele aimed at. This need was 

the trigger leading to the creation of the project. Friends 

were too! Senhor João Silva, saltpan worker, who pledged 

to harvest the finest and purest ‘flor de sal’; and artist 

António Quintas, who creat-

ed a stunning handcrafted 

ceramic piece, produced in 

Aveiro, with a cork stopper, 

two raw materials closely 

linked to the region. Rus-

tic charm was joined by 

the international image, 

and the conditions were in 

place to compete with the 

best European producers. 

As to its contents, Flor de 

Sal D’Aveiro is among the 

purest, whitest and most crystalline in the world and is 

present in more ten countries in Europe, in gourmet out-

lets, among other points of sale, and in hotels, such as the 

Hilton Warsaw.

Flor de Sal contains unique minerals and nutrients. In 

addition to micro crystals that aid digestion, it is entirely 

natural, without any processing, thus preserving its nu-

tritional components, such as calcium, magnesium, zinc 

and copper. While conventional sea salt is harvested out 

A Flor de Sal contém minerais 
e nutrientes únicos. Para além 

de microcristais que facilitam a 
digestão, é totalmente natural. \\ 

Flor de Sal contains unique minerals 
and nutrients. In addition to micro 

crystals that aid digestion, it is 
entirely natural.
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de ser colhida enquanto os sais se encontram em suspen-

são. A fina camada de cristais é colhida várias vezes ao dia, 

deixando-se ao sol, para perder alguma humidade. A sua 

produção coincide com os meses de Verão. O sol, a pouca 

humidade e o vento suave são as condições ideais para 

que os cristais de sal se formem à superfície, sendo acu-

mulados pela acção do vento, permitindo a sua colheita.

O sal marinho floriu. Uma flor visível ao microscópio, fina, 

branca e delicada, que se desfaz entre os dedos. A Flor de 

Sal D’Aveiro não foi um sonho de infância, mas transfor-

mou-se no projecto de Karina e Gonçalo. É a flor de sol, de 

mar, de vento. É a Flor de Sal D’Aveiro, de Portugal, o ouro 

branco que a pouco e pouco se espalha pelo mundo, com a 

imagem de Aveiro gravada no coração.

of the floor of the saltpan, ‘Flor de Sal’ has to be harvested 

when the salts are in suspension. The fine crust of crystals 

is scooped off the water’s surface several times a day and 

then left in the sun, to dry out a bit. The harvest takes place 

in the summer months. The sun, the low humidity and gen-

tle breezes provide the ideal conditions for the salt crystals 

to form on the surface, before accumulating through the 

action of the wind, allowing them to be harvested.

Sea salt has blossomed. A flower visible under the mi-

croscope, fine, white and delicate, which crumbles in your 

fingers. Flor de Sal D’Aveiro wasn’t a childhood dream, but it 

has been transformed into Karina and Gonçalo’s project. It 

is the flower of sun, of sea, of wine. It is Flor de Sal D’Aveiro, 

of Portugal, white gold gradually spreading around the 

globe, with the image of Aveiro engraved in its heart.
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ANDRÉ JORDAN
Presidente do grupo André Jordan
Chairman André Jordan Group

OPINIÃO \\ OPINION

Tenho grande alegria em celebrar os 45 anos da criação da 

Quinta do Lago. Este empreendimento é um pouco como o 

slogan da Patek Philippe, «somos todos os que lideram a 

Quinta do Lago guardiões (custodians) do património para 

a geração seguinte».

Fundada em 1972, com o seu desenvolvimento interrompi-

do durante o período em que esteve sob gestão do Estado 

, na sequência da Revolução dos Cravos, em 1974, e devol-

vida à gestão dos accionistas sete anos depois, a Quinta do 

Lago vem de sucesso em sucesso, até se transformar no 

que é hoje, um local famoso no mundo inteiro e reconheci-

do como o melhor sítio em Portugal.

Durante esses anos conheci pessoas fascinantes, fiz gran-

des amizades e trabalhei com uma equipe capaz e alta-

mente dedicada, alguns dos quais ficaram bons amigos. 

Tenho ali um refúgio para onde vou com frequência e fico 

feliz de ver gente, de todas as partes do mundo, se junta-

rem aos clientes portugueses para usufruir em harmonia 

este lugar verdadeiramente encantado.

Entre os frequentadores dos domingos da Quinta do Lago 

estava o Sr. Pires, que era o chefe da equipe de manutenção 

das obras, e a sua família. Gigi, anfitrião do restaurante da 

praia, que na sua simplicidade representa a sofisticação do 

local, encontra o Sr. Pires e diz: «O Sr. que trabalha aqui todos 

os dias vem passear com a família ao Domingo na Quinta 

do Lago?» – resposta – «não existe um lugar mais bonito».

Fico orgulhoso que a qualidade da Quinta do Lago tenha 

servido como referência para o grande desenvolvimento 

que o turismo e o sector residencial atingiram, atraindo o 

interesse de um público exigente, que gosta do ‘Portugue-

se Style’, a combinação de elegância e sobriedade que ca-

racteriza Portugal e os seus ambientes.

Para consolidar esse processo tão importante para a 

economia e o emprego, os empresários e as autoridades 

competentes deveriam juntar-se para organizar eventos 

promocionais regulares que ajudem a fixar os clientes ao 

destino. Brasileiro e português como sou, nasci na Polónia. 

No meu país natal o brinde de aniversário é STO LAT, 100 

anos, que é o que eu desejo à Quinta do Lago.

‘Portuguese Style’

‘Portuguese Style’
I take great pleasure in celebrating 45 years since the cre-

ation of Quinta do Lago. This resort is a little like the slo-

gan used by Patek Philippe, «all of us in charge of Quin-

ta do Lago are simply custodians of the property for the  

next generation».

Founded in 1972, with its development interrupted during 

the period in which it was under state management fol-

lowing the Carnation Revolution, in 1974, and handed back 

to shareholder management seven years later, Quinta do 

Lago has gone from success to success, to become what 

it is today, a famous destination all around the world and 

recognised as Portugal’s leading location.

During these years I met some fascinating people, forged 

some great friendships and worked with a capable and 

highly dedicated team, some members of which have re-

mained good friends. I have a refuge there, to which I often 

go, and it makes me happy to see people, from all over the 

globe, coming together with Portuguese customers to en-

joy this truly enchanting place in harmony.

Among the Sunday visitors to Quinta do Lago was Mr. Pires, 

who was head of the works maintenance team, and his 

family. Gigi, host of the beach restaurant, who represents 

the sophistication of the venue in his simplicity, bumps into 

Mr. Pires and says: «You work here every day and come to 

spend your Sunday here in Quinta do Lago with your fami-

ly?» – his reply – «there’s no more beautiful place».

I take pride in knowing that the quality of Quinta do Lago 

has served as a benchmark for the major development 

tourism and the residential sector has enjoyed, attract-

ing interest from a demanding public that likes the ‘Por-

tuguese Style’, the blend of elegance and simplicity that 

characterises Portugal and its settings.

To consolidate this process, which is so important for the 

economy and employment, businesspeople and the com-

petent authorities should join forces to organise regular 

promotional events that help keep customers coming to 

the destination. Brazilian and Portuguese as I am, I was 

born in Poland. In my birth nation our birthday wish is STO 

LAT, 100 years, which is what I wish Quinta do Lago.
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Passear pela terra lendária.  

Ladeado por magníficas vistas, praias de areia fina e nature-
za, o resort celebra, com glamour e classe, os seus 45 anos de 
existência. Luxo, em torno do seu cenário, bom gosto e rigor 
são as principais características deste complexo turístico. 

Strolling through the legendary land.

Flanked by magnificent views, fine sandy beaches and 
nature, the resort celebrates its 45 years in existence with 

glamour and class. Luxury, embracing its setting, good 
taste and rigour are the main features of this  

tourist complex. 

Especial Quinta do Lago
Special of Quinta do Lago
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Os tons quentes prevalecem, os ocres, as co-
res da terra, mas a fugir entre as mansões há 
pinceladas de verde, dos pinheiros e da ve-
getação. Na imagem, uma vista sobre a Ria  
Formosa, que é tão deslumbrante quanto o re-
sort Quinta do Lago. Um destino turístico por-
tuguês de excelência. Situado no Sul do país, o 
resort fascina logo à chegada, seja por terra, ar 
ou pelo mar. 

Warm hues prevail, ochre, earthy colours, but 
there are daubs of green, of pine trees and ve-
getable, peeking out between the mansions. In 
this image, a view over the Ria Formosa, which 
is as stunning as Quinta do Lago resort. A tou-
rist destination par excellence. Located in sou-
thern Portugal, the resort fascinates as soon as 
you arrive, whether by land or by sea. 



Já passaram mais de 45 anos desde que André Jordan, o pro-
motor imobiliário e fundador da Quinta do Lago, olhou para 
as salinas e para o Oceano Atlântico e formou a sua visão. 
Originalmente um sítio de 550 hectares, nas mãos da família 
Pinto de Magalhães por três séculos, tinha pouco mais do 
que as ruínas de uma quinta velha e uma floresta de pinhei-
ros mansos adjacentes à Ria Formosa. «Perto da ruína que 
se transformou no icónico restaurante Casa Velha, visualizei 
um lago na terra baixa», relembra Jordan. Ele sentiu uma 
afinidade instantânea com a localização, e, passados três 
anos, depois de fazer a compra, uma ponte para a praia havia 
sido construída (a ponte mais longa de madeira da Europa 
na época), um lago de água doce havia sido criado sobre as 
areias salgadas, e 27 buracos de golfe projectados pelo ar-
quitecto William F. Mitchell haviam sido concluídos; agora 
formam os 18 buracos do Campo Sul e nove dos buracos  
do Norte.
Nos últimos anos, a Quinta do Lago embarcou numa fase 
nova e emocionante, que se expandiu ainda mais desde a 
minha chegada. Sou conhecido pelo meu compromisso com 
a excelência. O meu currículo tem vários projectos empre-
sariais bem-sucedidos, e por isso apreciei enormamente a 
oportunidade de reforçar ainda mais a crescente reputa-

ção da Quinta do Lago entre os destinos de elite de golfe e  
lifestyle do mundo. Já sofreu várias mudanças de alto perfil 
nas suas instalações desportivas e de lazer - incluindo a bem 
sucedida remodelação do Campo Norte, enquanto a quinta 
original foi transformada no excelente local partilhado pelos 
restaurantes Bovino Steakhouse e Casa Velha.
No entanto, a Quinta do Lago está decidida a desenvolver o 
seu sucesso e agora, em 2017, apostamos num novo período 
de investimento. Um novo projecto imobiliário altamente 
antecipado - RESERVA - está a ser desenvolvido na Quinta 
do Lago, com a equipa Quinta do Lago Real Estate designa-
da como agente exclusivo para a promoção e venda do pro-
jecto. Reconhecendo a visão original do Jordan, com vistas 
espectaculares sobre a Ria Formosa, este empreendimento 
exclusivo oferece 26 apartamentos exclusivos e contemporâ-
neos à beira lago, no coração da Quinta do Lago. A constru-
ção deverá começar nos próximos meses.
Tenho a certeza de que os nossos hóspedes e residentes es-
tarão tão entusiasmados como nós quanto às mudanças pre-
vistas, o que só servirá para fortalecer a marca Quinta do 
Lago e melhorar a nossa reputação de oferecer excelência 
de cinco estrelas num cenário deslumbrante.

[ OPINIÃO \\ OPINION ]  Sean Moriart
CEO DA QUINTA DO LAGO
CEO OF QUINTA DO LAGO

It’s been more than 45 years since André Jordan, the proper-
ty developer and founder of Quinta do Lago, stood looking 
out across the salt marshes and Atlantic Ocean, and formed 
his vision. Originally a 550 hectare site, in the hands of the 
Pinto de Magalhães family for three centuries, it contained 
little more than the ruins of an old farmhouse and an um-
brella pine forest adjacent to the Ria Formosa. «Standing by 
the ruin which went on to become the iconic Casa Velha res-
taurant, I visualised a lake on the low land below», Jordan 
reminisces. He felt an instant affinity with the location, and 
within three years of making the purchase, a bridge to the 
beach had been built (the longest wooden bridge in Europe 
at the time), a freshwater lake was created over the salty 
sands, and 27 holes of golf designed by architect William F. 
Mitchell had been completed; they now form the 18 holes of 
the South course, and nine holes of the North.
In recent years Quinta do Lago has embarked on a new and 
exciting phase, which has been further expanded since my 
arrival. I’m known for my commitment to excellence, ha-
ving enjoyed success in several business ventures, and so 
I relished the chance to further enhance Quinta do Lago’s 

growing reputation among the world’s elite golf and lifestyle 
destinations. Several high-profile changes to its sports and 
leisure services have already taken shape – including the mu-
ch-acclaimed redevelopment of the North Course, while the 
original farmhouse has now been transformed into the outs-
tanding shared venue of Bovino Steakhouse and Casa Velha.
However, Quinta do Lago is determined to build on its suc-
cess, and we’re now overseeing a further period of invest-
ment in 2017. A highly anticipated new real estate project 
RESERVA is being developed in Quinta do Lago, with the 
Quinta do Lago Real Estate team appointed as exclusive 
agents for the promotion and sale of the project. In a nod 
to Jordan’s original lakeside vision, with spectacular views 
across the Ria Formosa, this exclusive development offers 
26 unique and contemporary lakeside homes, set in the 
heart of Quinta do Lago.  Building work is due to start in 
the coming months.
I’m sure our guests and residents will be as excited as we are 
at the changes planned, which will only serve to strengthen 
the Quinta do Lago brand and enhance our reputation for 
delivering five-star excellence in a breathtaking setting. 

Era uma vez uma quinta e um lago. Da quinta só restavam 
as ruínas do que outrora terá tido um passado aristocrático, 
quando André Jordan, na década de 1970, vislumbrou, nos 
escombros de uma casa velha, num lago e num pinhal junto 
à Ria Formosa, algo maior, levando-o a comprar a proprieda-
de, pertença da família Pinto de Magalhães durante séculos. 
Passados três anos, já uma ponte atravessava a Ria até ao 
mar, tornando-se na mais longa ponte de madeira da Euro-
pa. Sobre as areias salgadas nasceu um lago e, contornan-
do-o, em suaves e verdes ondulações, um campo de golfe 
par 72, o Campo Sul, projectado pelo arquitecto William  
F. Mitchell.
Apesar do período da Revolução dos Cravos ter atormen-
tado o país, não deixando incólume a Quinta do Lago, esta 

Once upon a time there was a farm and a lake. Only ruins 
remained of the farm, once of aristocratic stock, when André 
Jordan, in the 70s, envisioned, in the debris of old house, in 
a lake and in a pine grove next to the Ria Formosa wetlands, 
something greater, causing him to buy the property which 
had belonged to the Pinto de Magalhães family for centu-
ries. Three years later, there was already a bridge crossing 
over the lagoon waters of the Ria to the sea, making it the 
longest wooden bridge in Europe. Over the saltwater sands 
a lake was formed and, surrounding it, in gentle green un-
dulations, a par 72 golf course, the South Course, designed 
by architect William F. Mitchell.
Despite the period of the Carnation Revolution disrupting 
the country, and Quinta do Lago was not left unscathed  

[ LIFESTYLE ] 

Quinta do Lago, 45 anos \\ years

Exclusividade e Excelência

Exclusiveness and Excellence
[ LIFESTYLE ]
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seguiu o seu rumo e foi mesmo seleccionada para acolher o 
Open de Portugal em 1976, evento golfístico que aconteceu 
mais sete vezes no Campo Sul, para além de outros torneios 
internacionais. Hoje em dia, os três percursos de golfe de 
classe mundial – Norte, Sul e Laranjal –, com instalações 
de prática de última geração e construídos de acordo com 
as mais rigorosas especificações, formam a base de treino 
de Inverno para as equipas de elite de golfe da Inglaterra, 
são os percursos predilectos de muitos jogadores do Tour 
Europeu e já mereceram alguns prémios e reconhecimentos 
internacionais.

by this, it still stuck to its path and was even selected to hold 
the Portuguese Open in 1976, a golfing event held another 
seven times on the South Course, in addition to other inter-
national tournaments. Today, its three world class courses 
– North, South and Laranjal –, with latest generation prac-
tice facilities built according to  the most rigorous specifica-
tions, form the winter training base for elite golf teams from  
England, are the chosen courses of many players on the  
European Tour and have already garnered a host of awards 
and international accolades.

Da quinta só restavam ruínas, quando André 
Jordan vislumbrou algo maior.

Only ruins remained of the farm, when André 
Jordan envisioned something greater.

Mas a Quinta do Lago é muito mais do que um destino de 
golfe de eleição. Situada em pleno Parque Natural da Ria 
Formosa, no Algarve, a escassos quilómetros do aeroporto 
de Faro, na região várias vezes considerada o melhor desti-
no de golfe do mundo, a Quinta do Lago sempre implemen-
tou uma política ambiental rigorosa, a fim de manter o equi-
líbrio ecológico. As propriedades, sobranceiras aos lagos, 
aos campos de golfe, com vista para o mar, ou conjugando 
as diferentes variantes desta paleta de cores, salvaguardam 
a privacidade e preservam o ambiente em que se inserem. 
Várias empresas colocam ao serviço dos proprietários com-
petências profissionais na área da arquitectura, construção, 
vigilância, supervisão e gestão da propriedade, quando estes 
se ausentam, por forma a rentabilizar o investimento.
Mas, quando alguém decide tornar-se parte da comunidade 
única e exclusiva que é a Quinta do Lago, são igualmente re-
levantes as infra-estruturas de lazer. Para além do golfe, dos 
desportos aquáticos não poluentes, dos healthclubs,  do cen-
tro hípico, do The Campus, dos Picnics no Parque (de cariz 
solidário), etc., a Equipa de Serviços ao Cliente pode reservar 
actividades para toda a família e atender a todos os gostos, 
como providenciar iates de luxo, pesca desportiva, mergu-
lho, balões de ar quente, experiências tradicionais da região, 
para além de dispor de babysitting e entretenimento infantil,  

But Quinta do Lago is much more that a leading golf desti-
nation. Located right within the Ria Formosa Nature Park, 
in the Algarve, a few kilometres from Faro Airport, in the 
region considered on various occasions the world’s best golf 
destination, Quinta do Lago has always implemented a rigo-
rous environmental policy, so as to maintain the ecological 
balance. The villas, overlooking the lakes, the golf course, 
with sea views, or combining the different shades of this 
palette of colours, safeguard privacy and preserve the envi-
ronment in which they are located. Many companies offer 
professional services to property owners in areas such as ar-
chitecture, construction, surveillance, property supervision 
and maintenance, when they are away, so as to capitalise on 
their investment.
But, when someone decides to become part of the unique 
and exclusive community Quinta do Lago represents, its 
leisure facilities are equally important. In addition to golf, 
to non-polluting water sports, health clubs, a riding centre, 
The Campus, ‘Picnics in the Park’ (charity event), etc., the 
Customer Service Team can book activities for the entire 
family and cater to all tastes, such as arranging luxury ya-
chts, deep sea fishing, diving, hot air balloon, traditional 
experiences of the region, in addition to organising babysit-
ting and children’s entertainment, catering services, beauty 
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Com os projectos dos últimos anos a 
ganharem forma e um novo período 

de investimentos e trabalho árduo no 
horizonte, a Quinta do Lago é, 45 

anos depois, cada vez mais um lugar de 
excelência num cenário de eleição.

With projects of recent years taking 
shape and a new period of investments 
and hard work on the horizon, Quinta 

do Lago is, 45 years later, increasingly a 
place of excellence in a select setting.



serviços de catering, serviços de beleza e tantos outros. 
Pode também fazer reservas, fora ou dentro do resort, num 
dos nove restaurantes com ofertas gastronómicas variadas e 
cenários deslumbrantes. Situado no espaço da antiga quinta, 
o Casa Velha é um dos restaurantes mais reconhecidos da 
Quinta do Lago, surpreendendo ainda mais agora pela sua 
completa renovação. A ele juntou-se o Bovino Steakhouse, a 
mais recente novidade no portfólio gastronómico do Resort. 
Mas o Casa do Lago, privilegiadamente localizado à beira 
lago, o Pure, uma referência pelos seus pequenos-almoços 
e brunches, os Koko Lane e Koko Beach, ideais para toda 
a família, o The Snack, para refeições ligeiras e tapas, o 
Clubhouse da Quinta do Lago, perfeito para os momentos 
de descontracção de todos os golfistas, o Arco 31, que serve 
a mais autêntica comida italiana num ambiente relaxante, 
e o emblemático Gigi’s, que goza de vistas deslumbrantes 
sobre a Ria e sobre o mar, são as opções gastronómicas da 
Quinta do Lago, oferecendo ambientes quer sofisticados, 
quer descontraídos.
Com os projectos dos últimos anos a ganharem forma e um 
novo período de investimentos e trabalho árduo no horizon-
te, a Quinta do Lago é, 45 anos depois, com o empresário ir-
landês, Denis O’ Brien, na liderança, e Sean Moriarty como 

services and so many others. They can also make restaurant 
reservations for you, outside or within the resort, at one of 
the nine restaurants with a choice of gastronomic styles and 
stunning settings. Occupying where once stood an old far-
mhouse, Casa Velha is one of Quinta do Lago’s best-known 
restaurants, and now even more astounding following its 
complete renovation. Bovino Steakhouse has now joined it, 
the latest arrival in the resort’s gastronomic portfolio. But 
Casa do Lago, enjoying a prime location right on the lake, 
Pure, a highlight for breakfasts and brunches, Koko Lane 
and Koko Beach, ideal for the entire family, The Snack, for 
light meals and tapas, the golf Clubhouse, perfect for golfers 
wanting to kick back after a game, Arco 31, which serve the 
most authentic Italian cuisine in a relaxing setting, and the 
iconic Gigi’s, which enjoys stunning views over the Ria la-
goon and the sea, add further gastronomic options to Quinta 
do Lago, offering either sophisticated or relaxed settings.
With projects of recent years taking shape and a new pe-
riod of investments and hard work on the horizon, Quin-
ta do Lago is, 45 years later, with Irish businessman Denis 
O’Brien, at the helm and Sean Moriarty as CEO, increasin-
gly a place of excellence in a select setting. The changes, 
including the recently opened first phase of The Campus 

Ao longo de 45 anos, a paisagem intercalou-se 
de greens, de lagos, de casas de sonho, de infra-

estruturas, tudo rigorosamente ordenado, em total 
respeito pela natureza. 

As 45 years have passed, the landscape has been 
interspersed with carefully positioned fairways, lakes, 
dream homes, facilities and service, respecting nature 

to the full. 

CEO, cada vez mais um lugar de excelência num cenário de 
eleição. As mudanças, em que se incluem a recém-inaugu-
rada primeira fase do The Campus e o projecto imobiliário 
Reserva, no coração do resort, contribuem para que a Quin-
ta do Lago seja reconhecida em todo o mundo como sinóni-
mo de luxo e exclusividade e uma referência do património 
turístico português.
A natureza foi generosa e este foi o único milagre. Tudo o 
resto é fruto do Homem, da visão, do trabalho árduo e do 
querer mais. Ao longo de 45 anos, a paisagem intercalou-se 
de greens, de lagos, de casas de sonho, de infra-estruturas, 
tudo rigorosamente ordenado, em total respeito pela natu-
reza. A natureza quis e o Homem também! A obra nasceu!

and the real estate development Reserva, in the heart of 
the resort, are helping ensure Quinta do Lago is recognised 
around the world as being synonymous with luxury and ex-
clusiveness, and a benchmark for Portuguese tourism.
Nature has been generous and this is the miracle it has gi-
ven us. All the rest is the product of man, of vision, of hard 
work and really wanting to achieve something. As 45 years 
have passed, the landscape has been interspersed with care-
fully positioned fairways, lakes, dream homes, facilities and 
service, respecting nature to the full. It was nature’s will 
and man’s too! The masterpiece was created!
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[ DESPORTO ]  The Campus

Conquistas Desportivas
Se a Quinta do Lago sempre foi um dos resorts mais luxuo-
sos do mundo, o novo e ambicioso projecto agora inaugu-
rado veio torná-la ainda mais exclusiva. The Campus nas-
ceu para fazer campeões, com o auxílio de infra-estruturas 
de topo, programas e serviços à medida de cada um e com 
orientação daqueles que já foram os melhores do mundo.
Campeões não são necessariamente aqueles que se 
distinguem numa determinada modalidade. São todos os 
que alcançam os seus próprios objectivos, sejam eles quais 
forem. A meta pode ser simplesmente destressar depois de 
um dia de trabalho; pode ser manter a forma física, aliando, 
ou não, uma dieta específica; e pode significar atingir o hu-
manamente possível.
O The Campus é um complexo multidesportivo de alto de-
sempenho, idealizado não só para a elite desportiva, maxi-
mizando as probabilidades de sucesso, mas também para 

Quinta do Lago has always been one of the world’s most 
luxurious resorts, but its latest ambitious project has made 
it even more exclusive. The Campus has been created to 
mould champions, with the support of top facilities, bes-
poke programmes and guidance from people who have al-
ready experienced being the best in the world.
Champions are not necessarily people who distinguish the-
mselves in a particular sport, but rather all those, who achie-
ve their own goals, whatever these may be. The goal may 
simply be to wind down after a day’s work; it may be to stay 
in good physical shape, combined, or not, with a specific 
diet; and it can mean attaining the humanly possible.
The Campus is a high performance multi-sport complex, 
created not only for the sporting elite, maximising their 
chances of success, but also for amateurs who want to im-
prove their performance, while also being able to improve 

amadores que queiram incrementar a sua performance, 
podendo melhorar também os hábitos nutricionais, ou para 
jovens e crianças, incutindo-lhes o ‘espírito’ de campeões. 
O The Campus tem como treinadores uma equipa de atletas 
de classe mundial, liderada por Mike Breen, que competi-
ram ao mais alto nível.
A primeira fase, já inaugurada, inclui um Pavilhão (para uma 
grande variedade de desportos e com design e especifica-
ções de última geração), courts de ténis e pádel (ilumina-
dos), Bike Shed, e um restaurante/bar, com foco em saúde e 
nutrição. Com conclusão prevista para 2018, o The Campus 
incluirá instalações aquáticas interiores e exteriores, medi-
cina desportiva, centro de performance, salas de media para 
equipas e mais um restaurante/bar.

[ SPORTS ] 

Sporting Achievements
their nutritional habits, or for young people and children, 
instilling the champions ‘spirit’ in them. The Campus’ coa-
ches are a team of world-class athletes, led by Mike Breen, 
who competed at the highest level.
The first phase, already opened, includes a Pavilion (for a 
wide variety of sports and with state-of-the-art design and 
specifications), (floodlit) tennis and padel courts, the ‘Bike 
Shed’, and a restaurant / bar, focused on health and nutri-
tion. With completion scheduled for 2018, The Campus will 
include indoor and outdoor water facilities, sports medici-
ne, a performance centre, media rooms for teams and ano-
ther restaurant/bar.

O The Campus tem como treinadores 
uma equipa de atletas de classe 

mundial, liderada por Mike Breen, que 
competiram ao mais alto nível.

The Campus’ coaches are a team of 
world-class athletes, led by Mike Breen, 

who competed at the highest level. 
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Situado à beira lago, no exacto local que deu origem à Quin-
ta do Lago, e estendendo-se até ao Atlântico, o empreen-
dimento Reserva é uma alusão à Reserva da Ria Formosa 
que lhe serve de cenário e que a UNESCO classificou como 
património natural. Em fase de comercialização, o projecto 

Reserva assinala o 45.º aniversário do resort que sempre foi 
capaz de oferecer privacidade e um estilo de vida incom-
parável, em que o luxo se alia à comunhão com a natureza.
O empreendimento Reserva não é excepção. Acolherá 26 
magníficos apartamentos com piscina privativa, apresentan-
do duas opções: 13 Garden Residence, que tocam o verde e 

[ EMPREENDIMENTO ]  Reserva 

O privilégio de viver na Quinta do Lago

Enjoying a lakeside location, in the exact same place where 
Quinta do Lago came into being, its views stretching out 
towards the Atlantic, the Reserva development borrows 
the name of the nature reserve that serves as its setting and 
which was classified by UNESCO as a natural heritage site. 
Now in its sales phase, the Reserva project marks the 45th 
anniversary of the resort, which has always excelled in offer-
ing privacy and a unique lifestyle, in which luxury is com-
bined with communion with nature.
The Reserva development is no exception to this rule. It 
will feature 26 magnificent apartments with private pool, 
available in two versions: 13 Garden Residences, embrac-
ing greenery and the land, and 13 Penthouses, embracing 
the sky and sunsets. Both configurations stand out for their 
generous areas, the privacy they offer, and for their contact 

with nature, while owners will benefit from premium ser-
vices within the resort.
Developed by Quinta Reserva and sold through Quinta do 
Lago Real Estate – respected real estate agency with more 
than 40 years experience providing exceptional service in 
the exclusive sale of various projects in Quinta do Lago -, 
Reserva also enjoys the support of a rental management 
team, or technical and landscaping services, assuring the 
fulfilment of options selected by the owner, and of Concierge 
consultants and security and maintenance technicians offer-
ing a broad range of services.

[ REAL ESTATE ] 

The privilege of living in Quinta do Lago

a terra, e 13 Penthouses, que tocam o céu e os pores-do-sol. 
Ambas as configurações primam pelas amplas áreas, pela 
privacidade, pelo contacto com a natureza, e os proprietá-
rios beneficiam de serviços premium dentro do resort.
Promovido pela Quinta Reserva e comercializado pela Quin-
ta do Lago Real Estate – o reputado promotor imobiliário 
com mais de 40 anos de experiência e com um serviço de 

excelência na comercialização exclusiva de vários projectos 
da Quinta do Lago –, o Reserva conta também com o apoio 
de uma equipa de gestão de alugueres, ou serviços técnicos 
e paisagísticos, que asseguram o cumprimento das opções 
seleccionadas pelo proprietário; de consultores Concierge e 
de técnicos de segurança e manutenção que oferecem uma 
ampla gama de serviços.

Ambas as configurações primam pelas 
amplas áreas, pela privacidade e pelo 

contacto com a natureza.

Both configurations stand out for their 
generous areas, the privacy they offer, 

and for their contact with nature.
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Rendemo-nos às maravilhosas vistas e aos pores-do-sol úni-
cos e exclusivos que a Ria Formosa nos concebe. Este é, 
também, um dos locais mais emblemáticos do resort. É uma 
área protegida do Algarve. À beira Ria, ouvimos o cantarolar 
dos pássaros, enquanto as ondas do mar Atlântico se fazem 
escutar lá de longe. Aqui sempre presidiu o silêncio das ma-
rés, e daqueles que têm o privilégio de descansar por estas 
bandas. É um lugar especial. No solo, os desenhos dão for-
ma à terra firme, e a cor de verão, azul do céu, assim como a 
beleza do ambiente envolvente, tornam este cenário idílico. 
Sempre pronto a ser descoberto, em cada passagem por lá. 
A paisagem convida a ficar. O contacto com a natureza é o 
ex-libris do local. 

[ NATUREZA ] 

A Ria Formosa

The Ria Formosa
[ NATURE ]

How easy it is to fall for the stunning views and unique and 
exclusive sunsets that the Ria Formosa produces for us. This 
is also one of the most iconic places in the resort. It is a 
protected area of the Algarve. Next to the lagoon waters of 
the Ria, we hear the chirping of birds, while the waves of 
the Atlantic can be heard breaking in the distance. Here 
the silence of the changing tides has always prevailed, 
joined by the silence of those who are privileged enough 
to relax in these parts. It’s a special place. On the ground, 
the water leaves its marks on terra firma, and the colour of  
summer, sky blue, in addition to the beauty of the sur-
roundings, make this an idyllic setting. Always waiting to be  

O Ludo e a Quinta do Lago são dois 
destinos espantosos para uma longa 

caminhada.

Ludo and Quinta do Lago are two stunning 
destinations for a long walk.
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A beleza natural da Ria Formosa é uma das 
atracções do resort Quinta do Lago.

The natural beauty of the Ria Formosa 
is one of the attractions of the Quinta do 

Lago resort. 

Se aprecia a fauna e flora, aqui sentir-se-á no paraíso. Pas-
seios pedestres no Parque Natural da Ria Formosa (uma das 
sete Maravilhas Naturais de Portugal) é uma das activida-
des mais frequentes. Explorar a área, a pé, na companhia da 
natureza, é uma das melhores formas para se descobrir os 
mais belos locais, enquanto se observam várias espécies de 
aves – birdwatching –, e se fica rendido à beleza dos pinhais 
e das salinas, nos locais protegidos do Ludo e da Quinta do 
Lago. Sobre as dunas estendem-se os olhares, prontos a cap-
tar a soberba vegetação, os animais aquáticos, os viveiros e 
o chamado ouro branco – as salinas. Os sentidos aguçam-se 
e o olfacto absorve os odores das marés e o perfume das 
plantas aromáticas. O caminho é de luz, de sol e de muitas 
outras dádivas que a natureza quis conceder a todos os que 
por aqui passam. Este é um dos mais belos e inesquecíveis 
postais naturais que podemos guardar, aquando de uma vi-
sita ao resort Quinta do Lago.

discovered, whenever you pass by. The landscape invites 
you to stay. Contact with nature is the hallmark of this place. 
If you like flora and fauna, you’ll feel like you’re in paradise 
here. Walking through the Ria Formosa Park (one of the sev-
en Natural Wonders of Portugal) is one of the most popular 
activities. Exploring the area on foot, in the company of na-
ture, is one of the best ways to discover the best spots, while 
enjoying the pleasures of bird watching, and falling for the 
beauty of the pine groves and salt pans in the protected areas 
of Ludo and of Quinta do Lago. Your gaze passes over the 
dunes, ready to take in the lush vegetation, the marine life, 
the shellfish nurseries and so-called white gold, produced 
in the salt pans. The senses are sharpened, your nose pick-
ing up the tidal aromas and the perfume of aromatic plants. 
The path is one of light, of sun and of many other gifts that 
nature bestows on anyone passing this way. This is one of the 
most beautiful and unforgettable natural postcards that we 
can keep when we visit Quinta do Lago resort. 
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CEMPEDAK PRIVATE 
ISLAND

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©CEMPEDAK PRIVATE ISLAND

INSPIRING PLACES

Espaço, tempo e paz
Space, time and peace
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A palavra «Cempedak» poderia apenas querer dizer 

«espaço, tempo e paz», e muito sumariamente é isso que 

significa. O barco privado aproxima-se lentamente (porque 

é precioso dar tempo ao olhar para absorver a beleza cir-

cundante), rasgando as águas azuis e cintilantes do mar. 

As praias de areia branca dão as boas-vindas e nada mais 

se vê para além da vegetação exuberante. As villas de 

bambu camuflam-se nas folhagens e o silêncio é apenas 

The word «Cempedak» could only mean «space, time 

and peace», and in the briefest terms, this is exactly what 

it means. The private boat makes a slow approach (because 

you need to allow time for the eye to absorb the surround-

ing beauty), as it cuts through the blue, sparkling waters of 

the sea. The white sandy beaches welcome you, and noth-

ing more can be seen beyond lush vegetation. The bamboo 

villas are camouflaged in the foliage and the silence is only 

quebrado pelo voo e pio das aves, e pelo relaxante marulhar 

do mar que rodeia aquele pedaço de terra. Cempedak é, pois, 

uma ilha da Indonésia. Foram precisos alguns anos para que 

as suas edificações se erigissem, porque ao design inova-

dor aliou-se uma política de construção sustentável, para 

que fosse preservado o habitat natural de uma copiosa vida 

selvagem. As tradições locais foram salvaguardadas, assim 

como foram e são apoiados os habitantes do arquipélago de 

broken by the flight and song of birds, and by the relaxing 

lapping of the sea surrounding this piece of land. Cempe-

dak is, after all, an island in Indonesia. It took a few years 

for its buildings to be constructed, because innovative de-

sign was combined with a sustainable construction poli-

cy, to ensure the preservation of the natural habitat of rich 

wildlife. Local traditions have been safeguarded, just as the 

inhabitants of the Riau archipelago have been, and still are, 
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Riau. Cempedak acolhe 40 hóspedes, e nada mais, porque 

a paz alcança-se longe do bulício das multidões. 

O seu nome, Cempedak, é também o nome de um fruto 

tropical, semelhante à jaca, muito abundante na ilha. Em-

bora referenciada em mapa de finais do séc. XIX, os pro-

prietários de Nikoi Island (a sua irmã mais velha) e Cempe-

dak, procurando uma fuga para as suas vidas agitadas em 

Singapura. Compraram os títulos das ilhas: Nikoi Island, em 

2004, e Cempedak, em 2011. Desapontados com o tipo de 

alojamento que existia nos locais mais próximos e queren-

do fazer algo completamente diferente, totalmente susten-

tável, o resort foi construído tendo em conta a sensibilida-

de cultural, a arquitectura da região, a privacidade e o luxo 

simples. Um grupo de designers especializado em bambu 

(planta que não morre quando cortada e cresce muito mais 

rapidamente do que qualquer outra) criou alojamentos re-

quintados e sustentáveis. 

Cada uma das 20 villas oferece mais de 150 m2 de área. 

A maioria das moradias está posicionada ao nível do mar, 

com um jardim privado, piscina, acesso directo à praia, um 

segundo piso que permite horizontes de cortar o fôlego e 

interiores inspirados em elementos tribais.

Acima da linha das árvo-

res estão o restaurante e um 

bar, projectados para que os 

hóspedes se sintam levitar. 

Depois de um passeio pela 

copa das árvores, na sala 

principal o chef Dika e a sua 

equipa exibem os talentos 

culinários numa cozinha 

aberta, onde se preparam 

pratos com produtos locais. Um segundo bar fica localizado 

junto à deslumbrante piscina infinita, situada na praia.

Ténis, desportos aquáticos (natação, snorkeling/mergu-

lho, pesca, caiaques, windsurf, paddle), descoberta da fau-

na e flora locais e um relaxante spa, com uma vasta gama 

de tratamentos, podem ser intercalados com os momen-

tos de dolce far niente.

Tendo arrecadado vários prémios com o projecto em Ni-

koi Island, os proprietários quiseram fazer ainda melhor 

em Cempedak, acreditando que é possível conciliar des-

tinos de luxo com o respeito pelo ambiente. Para além de 

Cempedak ter sido ‘construída’ com um impacto mínimo 

sobre o meio ambiente, foram instalados sistemas fotovol-

taico solar e de água quente solar de ponta. A maioria dos 

funcionários é local, porque Cempedak oferece essencial-

mente postos de trabalho à população do Arquipélago de 

Riau. Nikoi e Cempedak trabalham em estreita colabora-

ção com a The Island Foundation (www.theislandfounda-

tion.com), que apoia as comunidades costeiras no sentido 

de melhorar os seus rendimentos, saúde e educação.

supported. Cempedak hosts 40 guests, and no more, be-

cause peace is achieved away from the hustle and bustle 

of crowds.

Its name, Cempedak, is also the name of a tropical fruit, 

similar to the jackfruit, which grows in abundance on the 

island. Although shown on a map dating from the end of 

the 19th century, the owners of Nikoi Island (its older sis-

ter) and Cempedak, looking for somewhere to escape 

from their busy lives in Singapore. They bought the is-

lands’ titles: Nikoi Island, in 2004, and Cempedak in 2011. 

Disappointed with the type of accommodation offered in 

nearby destinations and wanting to do something entirely 

different, and totally sustainable, the resort was built with 

cultural sensitivity, the region’s architecture, privacy and 

simple luxury in mind. A group of designers specialising 

in bamboo (a plant that does not die when cut and grows 

much faster than any other) has created exquisite and 

sustainable accommodation.

Each of the 20 villas offers an area of more than 150 sqm. 

Most of the villas are positioned at sea level, with a private 

garden, swimming pool, direct access to the beach, a sec-

ond floor that ensures views of breathtaking horizons and 

interiors inspired by tribal 

elements.

The restaurant and a bar 

are above the tree line, de-

signed to make guests feel 

as if levitating. After a walk 

through the tree tops, in the 

main dining room chef Dika 

and his team display their 

culinary talents in an open 

kitchen, where dished are made with local produce. A sec-

ond bar is located next to the stunning infinity pool, locat-

ed on the beach.

Tennis, water sports (swimming, snorkelling/diving, 

fishing, kayaking, windsurfing, paddleboard), discovering 

the local flora and fauna and a relaxing spa with a wide 

range of treatments, can be interspersed with moments of 

dolce far niente.

Having won several awards with the project on Nikoi Is-

land, the owners wanted to do even better on Cempedak, 

believing that it is possible to reconcile luxury destinations 

with respect for the environment. In addition to Cempedak 

having been ‘built’ with minimal impact on the environ-

ment, solar photovoltaic and solar hot water systems were 

installed. Most of the employees are local because Cempe-

dak essentially offers jobs to the population of the Riau 

Archipelago. Nikoi and Cempedak work closely with The 

Island Foundation (www.theislandfoundation.com), which 

supports the coastal communities in improving their in-

comes, health and education.

Um grupo de designers especializado 
em bambu criou alojamentos 

requintados e sustentáveis. \\ A 
group of designers specialising in 

bamboo has created exquisite and 
sustainable accommodation.
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AMANEMU 
INSPIRING PLACES

O silêncio é de ouro // Silence is golden
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©AMANEMU
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Amanemu, nascido no Japão em 2016, é um refúgio de 

águas termais situado no Ise-Shima National Park, a 300 

quilómetros de Tóquio. A prestigiada assinatura do grupo 

Aman, que defende as linhas arquitectónicas da região em 

que se insere cada resort, foi fielmente seguida pelo estú-

dio Kerry Hill Architects e está presente em cada recanto. 

Sob a temática da água, o seu Aman Spa assenta na abun-

dância de fontes naturais e nos seus poderes terapêuticos. 

Mas, Amanemu sugere outras actividades para além do 

spa, já que a natureza ao redor é prodigiosa. O restaurante, 

essencialmente de cozinha japonesa, serve também pra-

tos internacionais. E as suítes e villas são pouquíssimas, 

porque o silêncio é de ouro.

Inserido no coração do Ise-Shima National Park, Ama-

nemu tem uma vista privilegiada para Ago bay, mais co-

nhecida como Baía das Pérolas. Aqui, no meio de uma ve-

getação luxuriante, os arquitectos da Kerry Hill Architects 

inspiraram-se nos antigos edifícios Minka, enquanto os 

designers criaram interiores japoneses contemporâneos, 

decorados com mobiliário personalizado e tecidos naturais 

com cores suaves e neutras. São apenas 24 suítes e qua-

tro villas com dois quartos, dispostas de forma a lembrar 

as pequenas aldeias tradicionais locais. Cada suíte tem o 

seu próprio onsen (fonte/piscina de águas termais), um 

magnífico terraço e janelas do chão ao tecto, para que os 

olhares se estendam até aos jardins. 

Amanemu é uma tranquila estância termal que aprovei-

tou de forma sublime a abundância de onsens da região. 

Created in Japan in 2016, Amanemu is a hot spring re-

sort located in the Ise-Shima National Park, 300 kilometres 

from Tokyo. The prestigious style of the Aman Group, which 

believes in echoing the architecture of the region in which 

each of its resort is located, has been faithfully adhered to 

by the Kerry Hill Architects studio and can be found in eve-

ry corner. Under the theme of water, its Aman Spa is based 

on the abundance of natural springs and in their therapeu-

tic powers. But Amanemu also has other activities on offer 

besides the spa, given that nature surrounding it is prodi-

gious. The restaurant, primarily serving Japanese cuisine, 

also serves international dishes. And there are very few 

villas and suites, because silence is golden.

Set in the heart of the Ise-Shima Park, Amanemu enjoys 

a privileged view of Ago Bay, better known as Bay of Pearls. 

Here, in the midst of lush greenery, the architects at Kerry 

Hill Architects took inspiration from the old Minka build-

ings, while the interior designers created contemporary 

Japanese interiors, decorated with custom-built furniture 

and natural fabrics in soft, neutral colours. There are only 

24 suites and four two-bedroom villas, arranged to re-

semble the small traditional local villages. Each suite has 

its own onsen (hot spring pool), a magnificent terrace and 

floor to ceiling windows, so that views extend out across 

the gardens.

Amanemu is a tranquil spa resort that has sublimely 

taken advantage of the region’s abundance of onsens.  

In Amanemu, the Aman Spa’s holistic approach aims to 
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Em Amanemu, a abordagem holística do Spa Aman visa 

promover o bem-estar através da integração de tratamen-

tos, relaxamento, movimento e nutrição. O Spa, de 2000 

metros quadrados, integra um grande onsen central para 

banhos comunitários, além de dois pavilhões de spa priva-

dos cada um com seu próprio onsen interior e exterior. Há 

também um centro de fitness, suítes watsu (hidroterapia 

de equilíbrio energético e corporal) e um amplo estúdio de 

yoga, com paredes de vidro e um deck exterior com vista 

para um tranquilo jardim, que ostenta uma árvore tabu-

noki (árvore cuja casca serve para fazer incenso) no seu 

centro. Quatro suítes de tratamento adicionais permitem 

que aqueles que se querem afastar com um sentido mais 

promote well-being through the inclusion of treatments, 

relaxation, movement and nutrition. The 2,000-sqm spa 

features a spacious central communal onsen, as well as 

two private spa pavilions, each with its own indoor and 

outdoor onsen. There is also a fitness centre, watsu suites 

(energy and body balancing hydrotherapy) and a large 

yoga studio with glass walls and an outside deck overlook-

ing a tranquil garden, featuring a tabunoki tree (the bark 

of which is used to make incense) at its centre. For those 

who wish to get away from it all with an even deeper sense 

of renewal and relaxation there are four additional treat-

ment suites offering therapies that combine the thermal 

profundo de renovação e relaxamento experimentem te-

rapias que combinam água termal, reconhecida por suas 

propriedades curativas, com ervas tradicionais.

O Restaurante, com a Baía das Pérolas e a floresta no 

horizonte, centra-se na cozinha japonesa, embora alguns 

pratos da cozinha ocidental também sejam servidos. Gra-

ças aos vários microclimas da região, propícios à agricul-

tura, pastorícia e pesca, for-

necedores locais abastecem 

o resort com frutos delicados, 

uma grande variedade de le-

gumes, bem como a famosa 

carne Matsusaka e frutos do 

mar frescos, servidos com 

requinte no restaurante.

Caminhadas por trilhos 

das antigas rotas de peregrinação Kumano Kodo, a visita 

ao Ise Grand Shrine, o mais importante santuário xintoís-

ta do país, uma partida de golfe no Nemu Golf Course, de 

18 buracos, ou simplesmente relaxar na enorme piscina 

exterior aquecida, de 33 metros, são apenas algumas das 

sugestões do Amanemu para completar uma experiência 

inesquecível no Japão.

«Aman» significa «paz» e «nemu» é a palavra japone-

sa para «alegria». Amanemu honra o seu nome!

water, which is renowned for its healing properties, with 

traditional herbs.

The Restaurant, with the Bay of Pearls and the forest on 

the horizon, focuses on Japanese cuisine, however there 

are some Western dishes on offer too. Thanks to the re-

gion’s many microclimates, which are great for agriculture, 

livestock farming and fishing, local suppliers supply the 

resort with delicate fruits, 

a wide variety of vegeta-

bles, as well as the famous 

Matsusaka meat and fresh 

seafood, sophisticatedly 

served in the restaurant.

Hiking trails along the 

ancient Kumano Kodo pil-

grimage routes, a visit to 

the Ise Grand Shrine, the country’s most important Shinto 

shrine, a round of golf at the 18-hole Nemu Golf Course or 

just relaxing in the huge 33-metre outdoor heated pool are 

just a few of Amanemu’s suggestions for ensuring an un-

forgettable experience in Japan.

«Aman» means «peace» and «nemu» is the Japanese 

word for «joy». Amanemu honours his name!

Em Amanemu, a abordagem 
holística do Spa Aman visa promover 

o bem-estar. \\  In Amanemu, the 
Aman Spa’s holistic approach aims to 

promote well-being.
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THE BAR 
INSPIRING PLACES

De olhar posto na cidade flutuante - Veneza  
Facing the floating city - Venice

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©AMAN VENICE

No soberbo palácio do século XVI, no grande canal, 

em Veneza, Itália, a nova imagem do bar do hotel Aman  

Venice atrai logo à chegada. Impressiona imediatamente 

com as vistas fantásticas sobre o canal e o jardim priva-

do do palácio. O bar tornou-se glamoroso e íntimo. Os de-

talhes transportam épocas, e o mobiliário, todo ele muito 

contemporâneo, torna o espaço mais elegante. E o gin é a 

bebida de eleição da casa – na cidade é um dos locais onde 

há mais variedade de gins. É o cenário ideal para o chá, ou 

simplesmente para se tomar um cocktail, ou uma bebi-

da de fim da tarde, aquando de uma viagem a Veneza, ou 

mesmo para quem lá habita. Uma visita ao bar, mesmo no 

coração de Veneza, é quase obrigatória. 

Projectado pelo arquitecto Gian Giancomo de Grigi, o tec-

to alto, por exemplo, dá a sensação de maior amplitude e, 

simultaneamente, de conforto, tornando-o, assim, num 

ambiente propício para reuniões de convívio, discretas, 

e encontros românticos. O bar remete-nos para uma era 

passada, repleta de arte e de características arquitectóni-

cas do período renascentista, barroco e rococó.

The new look of the Aman Venice hotel bar in the superb 

16th century palace on the Grand Canal in Venice, Italy 

wows from the first moment you lay eyes on it. It impress-

es from the outset with its fantastic views over the canal 

and the palace’s private garden. The bar has become glam-

orous and cosy. The details convey past eras, and the very 

contemporary furniture makes the space more elegant. 

And gin is the house drink of choice – it is home to one of 

the city’s greatest variety of gins. It is the ideal setting for a 

tea, a cocktail, or a sundowner, when on a visit to Venice, as 

well as for those who live there. A visit to this bar, right in 

the heart of Venice, is practically a must.

Designed by architect Gian Giancomo de Grigi, the high 

ceiling, for example, gives a feeling of spaciousness and 

at the same time comfort, thus making it the ideal setting 

for discreet social gatherings, or romantic encounters. The 

bar serves as a reminder of a bygone era, full of art and 

architectural features from the Renaissance, Baroque and  

Rococo periods.
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Todos os espaços do hotel (Salão de Baile, Salões de Jan-

tar Amarelos e Azuis) reflectem, subtilmente, a herança 

neo-renascentista e rococó de Michelangelo Guggenheim, 

que data ao ano de 1800. Desde 2013, a Aman tornou-se 

a proprietária do espaço, que manteve muitas dessas ca-

racterísticas criadas pelos principais artistas do passado, 

como os tectos pintados Tiepol e as lareiras dramáticas 

de Sansovino. Mesmo o bar 

apresenta um lustre real e 

fresco do artista Cesare Rot-

ta do século XIX. 

Charmoso e convidati-

vo, o The Bar tem uma vis-

ta privilegiada sobre o sol 

quando este se põe ao final 

da tarde, sobre a cidade flu-

tuante, trazendo suavemente a noite. O extenso menu de 

bebidas e lanches nocturnos convidam a ficar. Os amantes 

de gins serão servidos com uma infinidade de clássicos, 

bem como com novos cocktails: o Aman Old Fashioned e 

o Saffron Delight, entre muitos outros. E depois de aprovei-

tar o The Bar, e o jantar no Aman Venice, desfrute de uma 

magnífica noite de sono no hotel. 

All areas of the hotel (ballroom, yellow and blue dining 

rooms) subtly reflect the neo-renaissance and rococo her-

itage of Michelangelo Guggenheim, dating back to the year 

1800. In 2013 Aman became the owner of this space, which 

has retained many of the features created by leading art-

ists of the past, such as the ceilings painted by Tiepolo and 

the dramatic fireplaces by Sansovino. Even the bar fea-

tures a regal chandelier and 

fresco from 19th century art-

ist Cesare Rotta.

Charming and inviting, 

The Bar enjoys a privileged 

view of the sun as it sets in 

the evening, over the float-

ing city, gently bringing the 

night. The extensive menu 

of evening drinks and snacks invites you to stay. Gin lov-

ers will be served with a myriad of classics, as well as new 

cocktails, such as: the Aman Old Fashioned and the Saf-

fron Delight, among many others. And after enjoying The 

Bar, and a dinner in the Aman Venice, enjoy a magnificent 

night’s sleep in the hotel.

O bar apresenta um lustre real e 
fresco do artista Cesare Rotta do 
século XIX.  \\ the bar features a 

regal chandelier and fresco from 19th 
century artist Cesare Rotta.
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OPINIÃO \\ OPINION

Sentir Portugal

«Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir.

Sentir tudo de todas as maneiras. 

Sentir tudo excessivamente,

Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas (...)»

Álvaro de Campos 

Se descrevesse Portugal a quem nos visita, seria utilizando 

as palavras de Fernando Pessoa. Portugal é hoje uma ‘coisa 

excessiva’ e deve ser sentido excessivamente.

Excessivamente belo, Portugal oferece uma diversidade 

de paisagens naturais de cortar a respiração. Desde o in-

tenso verde do Minho ao Douro, «um excesso da Natu-

reza» esculpido pelos socalcos onde se erguem videiras 

centenárias; ao Alentejo, terra de planícies de mil cores e 

de serenidade incomparável: «o mistério da tua imen-

sidão, onde o tempo caminha sem chegar!»; ou à costa, 

com praias de areia fina e branca e de mar salgado: «Oh 

mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal». 

Estes são apenas alguns dos exemplos da beleza ímpar do 

nosso país, eternizada nas palavras de Miguel Torga e de 

Sophia de Melo Breyner Andersen.

Excessivamente acolhedor, o português é, pela sua natu-

reza, cordial e detalhista na arte de bem receber. É hospi-

taleiro, e a sua simpatia e forma familiar e natural de dar 

as boas vindas transformam a experiência de quem visita 

Portugal memorável.

Portugal é um destino de turismo que oferece um nível de 

tranquilidade, paz e segurança bastante valorizado, num 

momento em que tragédias acontecem frequentemente 

por todo o mundo.

O clima ameno, a gastronomia, os vinhos, a arquitectura, 

as heranças culturais, as tradições e modernidade, apre-

sentados de mãos dadas, são alguns dos pretextos para 

que Portugal seja referido de forma cliché com a frase:  

«Portugal está na Moda».

E não sou eu que o digo. É de há alguns anos para cá re-

ferido inúmeras vezes pelas mais prestigiadas publicações 

internacionais, tais como o New York Times, The Guardian, 

USA Today, El País, Forbes magazine, National Geogrphic, 

Travel & Leisure e Conde Nast Traveller, em frases como: 

«Portugal é o melhor destino na Europa» – USA TODAY

«O Porto é a cidade a visitar em 2017» – FORBES  

MAGAZINE

«O Alentejo será a nova Toscana» – THE GUARDIAN

«Portugal um dos melhores destinos a visitar este ano» – 

NATIONAL GEOGRAPHIC

«Portugal é o destino do ano em 2016» – TRAVELL +  

LEISURE

«Alentejo um destino que deve ser visitado» – NEW YORK 

TIMES

Em 2015, quando apresentei o primeiro volume do meu 

livro intitulado «Portugal Wine & Lifestyle», onde referi 

alguns dos melhores projectos de Turismo de Vinho em 

Portugal, utilizei esta frase: «deveríamos vender Portugal 

como se de Joalharia se tratasse». Passaram dois anos e 

esta frase adequa-se cada vez mais aquilo que hoje Portu-

gal tem para oferecer: projectos hoteleiros com conceitos 

dinâmicos, criativos e inovadores, recuperações de edi-

fícios históricos... Estes e muitos outros excessos fazem 

com que Portugal seja um dos destinos mais desejados 

do mundo.

E termino a minha opinião sobre o turismo em Portugal 

com uma pequena descrição do super-designer Philippe 

Starck, que vive por cá, tem um avião privado e chega a 

estar em três países diferentes no mesmo dia. Depois de 

viajar intensivamente por todo o mundo, encontrou em 

Portugal o seu abrigo: «Amo Portugal e os Portugueses, 

Portugal é o último lugar no mundo onde as pessoas ain-

da têm um alto nível de Humanismo. Aqui, encontram-se 

pessoas humanas, honestas, trabalhadoras, gentis. É por 

isso que vivemos em Portugal».

Obrigada! 

Turismo e Lifestyle em Portugal Tourism and Lifestyle in Portugal 
Feeling Portugal

«After all, the best way to travel is to feel.

Feel everything in every way. 

Feel everything in excess,

Because everything is, when truth be said, excessive (...)»

Álvaro de Campos 

If I were to describe Portugal to anyone visiting us, it would 

be with the words of Fernando Pessoa. Portugal is an ‘ex-

cessive thing’ today and should be felt in excess.

Excessively beautiful, Portugal offers a variety of breath-

taking natural landscapes. From the intense green of 

the Minho to the Douro, «an excess of nature» sculpted 

by terraced slopes on which age-old vines grow; to the 

Alentejo, land of plains of a thousand colours and of in-

comparable serenity: «the mystery of your immensity, 

where time marches on without getting anywhere!»; or to 

the coast, with beaches of fine, white sand and salty sea: 

«Oh salty sea, how much of your salt is Portugal’s tears». 

These are just some examples of the unrivalled beauty of 

our country, immortalised in the words of Miguel Torga and 

of Sophia de Melo Breyner Andersen.

Excessively welcoming, the Portuguese are, in their na-

ture, cordial and detail-focused in the art of making peo-

ple feel truly welcome. They are hospitable, and their  

friendliness and familiar and natural way of welcoming 

you transforms the experience of anyone visiting Portugal 

into something memorable.

Portugal is a tourist destination that offers an exception-

al level of tranquillity, peace and security, at a moment in 

which tragedies are a regular occurrence around the world.

The mild climate, the cuisine, the wine, the architecture, the 

cultural heritage, the traditions and modernity, presented 

as one, are some of the pretexts for which Portugal is re-

ferred to with the cliché phrase: «Portugal is all the rage».

And I’m not the one saying it. It’s what’s been said count-

less times for some years now in international publications 

such as The New York Times, The Guardian, USA Today, El 

País, Forbes Magazine, National Geographic, Travel & Lei-

sure and Conde Nast Traveller, in phrases such as: 

«Portugal is Europe’s best destination» – USA TODAY

«Oporto is the city to visit in 2017» – FORBES MAGAZINE

«The Alentejo will be the new Tuscany» – THE GUARDIAN

«Portugal one of the best destinations to visit this year» – 

NATIONAL GEOGRAPHIC

«Portugal is the destination of the year in 2016» – TRAVEL 

+ LEISURE

«Alentejo a destination that should be visited» – NEW 

YORK TIMES

In 2015, when I launched the first volume of my book en-

titled «Portugal Wine & Lifestyle», in which I mentioned 

some of the best wine tourism projects in Portugal, I used 

this sentence: «we should sell Portugal as if it were a piece 

of jewellery». Two years later and this sentence fits more 

and more to what Portugal has to offer today: hotel proj-

ects with dynamic, creative and innovative concepts, his-

toric buildings being renovated... These and many other 

excesses ensure that Portugal is one of the most desirable 

destinations in the world.

And I end this opinion piece on tourism in Portugal with 

a short description from super-designer Philippe Starck, 

who lives here, has a private plane and can be in three 

different countries on the same day. After travelling ex-

tensively all around the world, he found his haven in  

Portugal: «I love Portugal and the Portuguese, Portugal is 

the last place in the world where people still have a high lev-

el of humanism. Here you find humane, honest, hardworing 

and kind people. And that’s why we live in Portugal».

Thank you! 



VILA GALÉ 
COLLECTION DOURO

HOTELS

Pousado à beira rio
Perched beside the river
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Se um dia apetecer ir Douro acima, quer por estrada, 

quer de comboio, ou mesmo rasgando as águas, haverá 

aparições em cada curva, daquelas que sustêm a respi-

ração por instantes, enquanto os olhares se deslumbram 

com a grandeza deste «poema geológico», a primeira  

Região Demarcada do mundo. Esculpido na encosta, o Vila 

Galé Collection Douro contribui para que os dias no Douro 

se tornem ainda mais memoráveis. Em frente está o rio, e 

depois a cidade da Régua, circundada por casas senhoriais, 

palacetes e imensos socalcos de vinhas encavalitados na 

paisagem Património da Humanidade. 

If one day you feel like heading up the Douro, whether by 

road or by train, or even cutting through the waters, there 

will be apparitions at every bend, of the kind that take your 

breath away for a moment, while your eyes are dazzled by 

the grandeur of this «geological poem», the world’s first 

Demarcated Region. Sculpted on the hillside, the Vila Galé 

Collection Douro helps ensure time spent in the Douro 

is even more memorable. To the front flows the river, and 

then the town of Régua, surrounded by manor houses, 

mansions and immense vine terraces embedded into this 

World Heritage status landscape.
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O Vila Galé Collection Douro é uma 
das unidades Vila Galé contempladas 
no Programa Enoturismo.  \\ The Vila 

Galé Collection Douro is one of the 
Vila Galé hotels included in the Wine 

Tourism Programme.

É um hotel de charme, com 38 quartos, um restaurante de 

inspiração regional, um Spa Satsanga e todos os serviços e 

amenities de um hotel moderno. Enquanto se descansa das 

visitas às quintas produtoras de vinho, dos passeios pedes-

tres ou de bicicleta, ou das visitas aos museus da região, o 

Vila Galé Collection Douro oferece conforto e quietude. 

Nos quartos, distribuídos por cinco pisos, privilegia-se o 

conforto e a decoração moderna. Mas a paisagem e o silên-

cio do local convidam a aproveitar a varanda panorâmica. 

O Spa Satsanga, fundido com a natureza, apresenta infra-

-estruturas que proporcionam bem-estar. Os vários tipos de 

massagens e tratamentos, o banho turco, o jacuzzi exterior, 

a piscina interior, o duche vichy e o ginásio recuperam corpo 

e alma da agitação do quotidiano. O Restaurante Inevitável, 

também aberto ao público em geral, tal como o bar, presen-

teia os visitantes com iguarias de inspiração regional, com a 

assinatura do chef Francisco Ferreira, e com uma esplanada, 

para que os olhares se estendam rio abaixo.

O Vila Galé Collection Douro é uma das unidades Vila 

Galé contempladas no Programa Enoturismo, mais con-

cretamente na Rota Vinho do Douro e Rota Vinho do Por-

to & Douro, em que se aliam as experiências da região às 

experiências que o Hotel proporciona. A modernidade e re-

quinte das instalações, conjugados com os serviços e com 

a tradição e cultura do Alto Douro Vinhateiro, fazem do Vila 

Galé Collection Douro um hotel único e perfeito para uma 

fuga a uma terra de «horizontes dilatados para além dos 

limiares plausíveis da visão».

This boutique hotel boasts 38 rooms, a restaurant of re-

gional inspiration, a Satsanga Spa and all the services and 

amenities of a modern hotel. As you rest from your visits to 

wine producing estates, from your tours on foot or bicycle, 

or your visits to the region’s museums, Vila Galé Collection 

Douro offers comfort and calm.

Spread over five floors, the rooms favour comfort and 

modern decoration. The landscape and the silence of this 

place entice you out, to enjoy the panoramic balcony. 

Merged with nature, the Satsanga Spa’s is home to facil-

ities designed to provide well-being. The various types of 

massages and treatments, the steam bath, the outdoor ja-

cuzzi, the indoor pool, the Vichy shower and the gym help 

body and soul recover from the daily grind. The Inevitável 

Restaurant, which, like the bar, is also open to the general 

public, presents guests with regionally inspired delicacies 

concocted by chef Francisco Ferreira, while boasting a ter-

race allowing views down over the river below.

The Vila Galé Collection Douro is one of the Vila Galé ho-

tels included in the Wine Tourism Programme, more specif-

ically in the Douro Wine Route and the Porto & Douro Wine 

Route, in which the experiences of the region are combined 

with the experiences provided by the hotel. The moderni-

ty and refinement of the facilities, coupled with the ser-

vices and with the tradition and culture of the Upper Douro 

winegrowing region, make the Vila Galé Collection Douro 

a unique hotel, perfect for escaping to a land of «horizons 

extended beyond the plausible thresholds of vision».



Capital e maior cidade da Noruega, Oslo situa-se num 

local privilegiado, à beira de uma imensa baía, dentro de 

um fiorde, numa região cercada de florestas, lagos e ilhas. 

Para além da beleza natural, a cidade encanta pela sua pe-

quena dimensão, comparada com outras metrópoles, pela 

beleza arquitectónica, organização, pelo elevado padrão de 

vida, pelas suas variadas atracções culturais, que incluem 

dezenas de museus, inúmeras galerias de arte, festivais  

e espectáculos.

A predominância de neve, durante o rigoroso Inverno, faz 

parte do cenário norueguês. Não é por isso de estranhar 

Norway’s capital and largest city, Oslo enjoys a prime 

location, on the edge of a huge bay within a fjord, in a re-

gion surrounded by forests, lakes and islands. In addition 

to natural beauty, the city charms visitors with its small 

size, when compared to other cities, with its architectural 

beauty and layout, with its high standard of living, with its 

array of cultural attractions, including dozens of museums, 

countless art galleries, festivals and shows.

The predominance of snow, in the harsh winter, is part 

of the Norwegian scenario. No wonder then that Holmen-

kollen is one of its most famous points. Located at the top 

que Holmenkollen seja um dos pontos mais famosos.  

Situado no topo de Oslo, é aqui que ocorrem várias com-

petições de ski, um dos desportos mais populares da  

Noruega, para além de permitir vistas deslumbrantes sobre  

a cidade.  

Mas comecemos pelo centro. Perto da Estação Cen-

tral, está o edifício da Ópera, que merece ser visitado por 

dentro, por fora e até caminhar sobre o seu telhado. Bem 

perto, numa grande avenida de lojas, a Karl Johans Gate, 

encontra-se o Teatro Nacional, de onde já se avista o  

of Oslo, this is a venue for many ski competitions, one of 

Norway’s most popular sports, and also boasts incredible 

views over the city.  

But let’s start with the city centre. Close to the Central 

Station, stands the opera building, which deserves to be 

visited inside, outside and via a stroll across its roof. Near-

by, on a large avenue of shops, known as Karl Johans Gate, 

we find the National Theatre, from which you can see the 

Royal Palace. Heading towards the fjord, you reach the 

Aker Brygge neighbourhood, where you can walk around  
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INSPIRING PLACES

Terra de vikings // Land of vikings



Palácio Real. Indo em direcção ao fiorde, chega-se ao bairro 

Aker Brygge, onde é possível caminhar na marina por en-

tre os barcos. Muitos dos melhores restaurantes da cidade 

encontram-se nesta área. Ainda no centro, pode ser visi-

tada a National Gallery, onde se encontra a obra-prima de 

Edvard Munch, «O Grito». Nas proximidades fica o Nobels 

Fredssenter (Centro Nobel da Paz), um dos locais mais pro-

curados pelos turistas.

Localizado em Frogner, o Vigeland Park é a maior e mais 

famosa área verde da cidade. Tem cerca de 200 escultu-

ras de Gustav Vigeland e recebe um milhão de visitantes 

por ano. A não perder é também a Península Bygdøy, que 

acolhe a maioria dos museus, como o The Viking Ship  

Museum, que expõe os mais bem preservados navios vi-

kings do mundo, ou o Norsk Folkemuseum, a céu aberto, 

que exibe construções de diferentes zonas do país.

Se for verão, perderá o manto branco e porventura a au-

rora boreal; se for Inverno, o verde será tímido e não pode-

rá ver o sol da meia-noite. Mas esta terra de vikings tem 

sempre encantos e aguarda por si, num ritmo lento, alheio 

à pressa dos que chegam para tudo ver.

the marina, and among boats. Many of the city’s best 

restaurants can be found in this area. The centre is also 

home to the National Gallery, where Edvard Munch’s mas-

terpiece, «The Scream» is on display. Nearby stands the 

Nobels Fredssenter (Nobel Peace Centre), one of the most 

popular sites with tourists.

Located in Frogner, Vigeland Park is the city’s largest and 

best known green space. It is dotted with some 200 sculp-

tures by Gustav Vigeland and welcomes a million visitors 

a year. Another must-visit is the Bygdøy Peninsula, which 

is home to majority of the city’s museums, such as The  

Viking Ship Museum, which displays the best preserved 

Viking ships to be found in the world, or the open-air Norsk 

Folkemuseum, showing constructions from different parts 

of the country.

If it’s summer you’ll miss the white blanket and maybe 

the aurora borealis; if it’s winter, any greenery will be hard 

to spot and you won’t get to see the midnight sun. But this 

land of Vikings always has its wonders, and awaits you, at 

its own slow pace, not swayed by the haste of visitors ar-

riving to see all they can.
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OPINIÃO \\ OPINION

Viajar por motivos de saúde é uma actividade com uma 

história quase tão longa quanto a humanidade. Egípcios, 

gregos e romanos faziam-no regularmente em nome do 

bem-estar físico e mental. Ao longo dos anos, Portugal 

especializou-se e destacou-se nas rotas do turismo de 

saúde, nomeadamente através do desenvolvimento de  

pólos tecnológicos.

Portugal subiu recentemente mais um lugar a nível mun-

dial, sendo o 14.º país mais competitivo no sector turístico, 

de acordo com o Fórum Económico Mundial. Por outro lado, 

ocupa a 14.ª posição do ranking da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) dos melhores sistemas de saúde no mundo, 

surgindo à frente do Reino Unido (15.º) e de Espanha (18.º). 

O reconhecimento internacional da investigação nacio-

nal e o avultado investimento na área da saúde colocam  

Portugal num patamar privilegiado de competitividade, 

não só com os concorrentes europeus, como com os não 

europeus próximos, ou países mais distantes com parti-

cularidades como a diáspora portuguesa no mundo, ou os 

países africanos (PALOP).

A globalização aproximou médicos e pacientes, de tal for-

ma que já não se procura só o tratamento absolutamente 

necessário, como a colocação de uma prótese num joelho 

ou a excisão de uma catarata, mas o tratamento electivo 

como a melhoria estética de alguma parte do corpo, a colo-

cação de um implante dentário ou um tratamento de ferti-

lidade. Actualmente, a partir de Portugal, chegamos rápida 

e directamente a qualquer ponto da Europa ou do mundo. 

Assim surgiram prestadores de Turismo Médico, sendo a 

OportoHealth Tour um dos primeiros no norte do país, que 

asseguram que todos os serviços incluídos na viagem são 

acordados e salvaguardados antes mesmo da experiência 

se realizar.

O Turismo Médico, em Portugal e no mundo, já movimenta 

milhões e Portugal apresenta-se na senda da busca do seu 

lugar neste nicho. Nos últimos dez anos esta indústria apre-

sentou um crescimento notável. Num futuro próximo será 

mais do que uma necessidade, mas uma forma de estar, 

natural e em equilíbrio com o desenvolvimento do séc. XXI. 

Turismo de Saúde em Portugal

Health Tourism in Portugal
Travelling for health reasons is an activity with a histo-

ry almost as long as humanity. Egyptians, Greeks and  

Romans did so regularly in the name of physical and men-

tal well being. Over the years Portugal has specialised and 

made a name for itself in health tourism circles, particular-

ly through the development of technological centres. 

Portugal recently climbed one more place worldwide, and 

is now the 14th most competitive country in the tourism 

sector, according to the World Economic Forum. At the 

same time, it occupies 14th place in the World Health Or-

ganisation (WHO) ranking of the world’s best health sys-

tems, placing higher that the United Kingdom (15th) and 

Spain (18th). International recognition of national research 

and the substantial investment in the area of health place 

Portugal in a privileged position in terms of competitive-

ness, not only with its European competitors, but also with 

close non European ones, or more distant countries which 

are home to Portuguese emigrants, or Portuguese-speak-

ing African countries (PALOP).

Globalisation has brought doctors and patients closer to-

gether, to such an extent that people aren’t only looking 

for absolutely necessary treatment, such as getting a knee 

replacement or having your cataract removed. They’re 

also interested in elective treatment, such as aesthetic im-

provement to a part of the body, getting dental implants or 

having fertility treatment. Nowadays, from Portugal, you 

can get to any part of Europe or the world quickly and di-

rectly. In this light medical tourism operators have been 

set up, including OportoHealth Tour, one of the first in the 

north of Portugal, which make sure that every service in-

cluded in the trip is agreed and upheld before the experi-

ence even takes place.

Medical tourism, in Portugal and in the world, is already 

worth millions and Portugal is working to earn its place in 

this niche sector. In the last ten years this industry has en-

joyed remarkable growth. It is no longer aimed solely at the 

concept of relaxation and now involves medical and sur-

gical requirements. In a near future it will be more than a 

requirement: rather a way of being, natural and in balance 

with the development of the 21st century. 



No coração da floresta  // In the heart of the forest 

HEALTH  WELLNESS

TABACÓN 
THERMAL SPA

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©TABACÓN THERMAL RESORT & SPA



Situado no sopé do fumegante vulcão Arenal, no meio 

de uma exuberante floresta, o Tabacón Thermal Resort & 

Spa prova que a natureza pode ser francamente generosa. 

Dentro dos 900 hectares de floresta tropical pertencen-

tes ao resort, os hóspedes podem encontrar 103 luxuosos 

quartos e suítes, dois restaurantes, quatro bares e um Spa 

de classe mundial, que oferecem uma experiência diferen-

ciada e uma hospitalidade 

cinco estrelas. Embora exis-

tam no resort inúmeras acti-

vidades para aventureiros, as 

instalações do Spa do Taba-

cón são a verdadeira atrac-

ção para aqueles que querem 

abrandar e relaxar. 

Na Costa Rica há muitas 

fontes termais, mas a combi-

nação perfeita de temperatura, volume e minerais apenas 

é encontrada no Tabacón. As águas termais das piscinas e 

cascatas no meio dos jardins do resort possuem diferentes 

temperaturas, que variam entre os 22 e os 40 graus cen-

tígrados, e muitas propriedades terapêuticas e médicas, 

sendo que uma das mais notórias é o relaxamento profun-

do dos músculos. 

Stood at the foot of the smouldering Arenal volcano, in 

the midst of dense forestland, Tabacón Thermal Resort & 

Spa is proof that nature can be truly generous. Within the 

900 hectares of tropical rainforest belonging to the re-

sort, guests can find 103 luxurious rooms and suites, two 

restaurants, four bars and a world-class spa, which offer 

a distinct experience and five-star hospitality. Although 

there are countless activi-

ties for the adventurous in 

the resort, the Tabacón’s 

spa facilities are the true 

attraction for anyone want-

ing to slow down and relax.

There are many hot 

springs in Costa Rica, but 

the perfect combination of 

temperature, volume and 

minerals can only be found in Tabacón. The thermal wa-

ters of the pools and waterfalls in the midst of the resort’s 

gardens have different temperatures, varying between 22 

and 40 degrees Celsius, and boast many therapeutic and 

medical properties, one of the most remarkable being the 

deep relaxation of muscles.

O Tabacón Thermal Resort & Spa 
oferece terapias e tratamentos em 

bungalows abertos. \\ Tabacón 
Thermal Resort & Spa offers 

therapies and treatments in open 
bungalows.

No meio da floresta e das fontes termais, o Tabacón 

Thermal Resort & Spa oferece terapias e tratamentos em 

bungalows abertos, onde o cheiro da vegetação, o ar fresco 

e os sons dos animais e das águas criam uma experiên-

cia de bem-estar e uma forte conexão com a natureza. 

Os hóspedes podem desfrutar de massagens com pedras 

quentes, hidroterapia, tratamentos de beleza, banhos mi-

nerais, sempre com as águas termais, aquecidas pelo mag-

ma do vulcão. Cada tratamento é precedido por um ritual 

de spa com a assinatura Tabacón que promove um estado 

de completo relaxamento, seguindo-se os tratamentos 

administrados segundo as necessidades individuais e por 

profissionais altamente credenciados. Muitos dos trata-

mentos são provenientes de saberes milenares, uma vez 

que se misturam elementos naturais da floresta com in-

gredientes indígenas, que criam uma experiência de har-

monia, paz e bem-estar. Complementarmente, os hóspe-

des podem disfrutar do fitness center e das aulas de yoga.

Para a purificação e desintoxicação do corpo e do espí-

rito através dos elementos sagrados – fogo e água – o spa 

dispõe do Temazcal, uma construção com formato de iglu, 

onde se usufrui de banhos a vapor com ervas medicinais 

conduzidos por um Xamã, um ritual que remonta às anti-

gas civilizações mesoamericanas. O que os povos nativos 

não sabiam é que um dia nasceria um santuário de paz e 

bem-estar no coração da floresta.

In the middle of the forest and the hot springs, Tabacón 

Thermal Resort & Spa offers therapies and treatments in 

open bungalows, where the scent of the vegetation, fresh 

air and the sounds of the animals and waters create an 

unforgettable wellness experience and a powerful con-

nection with nature. Guests can enjoy hot stone massages, 

hydrotherapy, beauty treatments, mineral baths, always 

featuring the thermal waters, heated by the volcano’s 

magma. Each treatment is preceded by a Tabacón style 

spa ritual, which promotes a state of complete relaxation, 

before treatments administered according to individual 

needs and performed by highly qualified professionals. 

Many of the treatments are based on age-old wisdom, 

blending natural elements from the forest with native in-

gredients, creating an experience of harmony, peace and 

well-being. In addition, guests can enjoy the fitness centre 

and yoga classes.

For the purification and detoxification of body and mind 

through sacred elements - fire and water - the spa features 

the Temazcal, an igloo-shaped construction where steam 

baths with medicinal herbs are conducted by a shaman, in 

a ritual dating back to the ancient Mesoamerican civiliza-

tions. What the native peoples did not know was that one 

day a sanctuary of peace and well-being would be created 

in the heart of the forest.
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ARMÉNIA MOREIRA DA SILVA
Administração Porto Capital
Managing Director of Porto Capital

OPINIÃO \\ OPINION

A retoma do mercado imobiliário em Portugal é um facto. 

Mesmo assim, talvez fruto da crise imobiliária que afectou 

gravemente o nosso país, fala-se de uma nova bolha 

imobiliária. Contudo, e analisando os números publicados, 

constata-se que tais receios são infundados, verificando-

se, a contrario, a existência de um crescimento sustentado. 

Contribuindo para esse cenário, temos neste momento as 

taxas de juro a níveis historicamente baixos, o que permite 

que o investimento no imobiliário continue a ser muito 

apetecível e atractivo. Por outro lado, o incremento do 

turismo em Lisboa e Porto contribuiu para um dinamismo 

sem precedentes na hotelaria e no investimento imobiliário, 

tendo sido estas as áreas de maior crescimento em 2017.

Na promoção imobiliária, fortemente impulsionados por 

esse ‘boom’ do turismo, nos últimos anos, dominam os 

projectos de reabilitação nos centros históricos de Lisboa  

e Porto. 

A enorme procura e valor atribuído à habitação de luxo, 

retalho de luxo e hotéis tem absorvido os edifícios de uso 

indefinido que se encontram em mau estado e também 

alguma oferta obsoleta de edifícios de escritórios. Quanto 

a este último segmento, o mercado ocupacional, neste 

momento ainda existe uma oferta de qualidade média a 

escoar, mas no curto prazo até esta vai ser ocupada. Quando 

isso suceder, as rendas começarão a crescer e a aparecer 

projectos de escritórios para um prazo de 18 a 24 meses. 

Em 2016, o mercado português de investimento em 

imobiliário comercial transaccionou 1.254 milhões de euros, 

sendo o segundo ano desde 2007 que é superada a barreira 

dos 1.000 milhões. Quanto ao Porto, encontra-se previsto 

um investimento que certamente deixará uma forte marca 

na cidade, curiosamente fora dos pontos considerados 

estratégicos e mais atractivos para os investidores (centro 

da cidade e zona histórica), verificando-se que a oferta é 

elástica, acompanha a procura que é crescente, sendo este 

um dos índices de referência (entre outros) para aferir a 

sustentabilidade deste crescimento. 

É o que sucede com o fundo de investimento saudita MEFIC 

Capital e a gestora inglesa de activos imobiliários Round Hill 

Capital, que anunciaram o investimento de 100 milhões de 

euros num projecto imobiliário em Paranhos, Porto. Este 

projecto vai criar novas e melhores condições para acolher 

todo o tipo de pessoas que procuram cada vez mais a cidade 

do Porto para estudar, trabalhar e visitar. 

A Sustentabilidade do Mercado Imobiliário

The Sustainability of the Real Estate Market
The recovery of Portugal’s real estate market is a fact. 

Even so, perhaps due to the real estate crisis that seriously 

affected our country, there is talk about a new real estate 

bubble. However, when analysing the published figures, 

such fears are unfounded, and instead sustained growth is 

what you find. 

Contributing to this scenario, we currently have interest 

rates at historically low levels, which allows investment in 

real estate to remain very popular and attractive. On the 

other hand, the increase in tourism in Lisbon and Oporto 

has contributed to an unprecedented dynamism in the hotel 

industry and real estate investment, these being the areas 

enjoying the highest growth in 2017.

In property development, strongly boosted by this tourism 

boom in recent years, rehabilitation projects in the historic 

centres of Lisbon and Oporto prevail. 

The enormous demand and value attributed to luxury 

housing, luxury retail and hotels has absorbed the buildings 

of undefined use that are in a poor condition and also some 

outdated office buildings. Regarding this last segment, 

the occupational market, there is currently still a supply of 

average quality to clear, but in the short term even this will 

be occupied. When that happens, rents will start to grow and 

office projects will appear for a period of 18 to 24 months.

In 2016, the Portuguese market for investment in 

commercial property had a turnover of 1.254 billion Euros, 

making it the second year since 2007 in which the 1 billion 

Euros barrier has been broken. As for Oporto, investment 

is predicted that will certainly leave a strong mark on the 

city, strangely enough outside the locations considered 

strategic and more attractive for investors (city centre and 

historic part), proving that supply is elastic, accompanying 

increasing demand, this being one of the key indicators 

(among others) to assess the sustainability of this growth.

This applies to the Saudi investment fund MEFIC Capital 

and the English property asset manager Round Hill Capital, 

which have announced the investment of 100 million Euros 

in a real estate project in Paranhos, Oorto. This project will 

create new and better conditions for welcoming all kinds of 

people who increasingly choose the city of Oporto to study, 

work and visit.
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ANSELMO MENDES
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © DIREITOS RESERVADOS

SUPREME FLAVOURS

Amor pela terra e pelos néctares de Baco
Love of the land and the wines of Bacchus 



Nasceu em Monção e, quando se mudou para Melgaço, 

nem as ‘rivalidades’ entre as duas terras o fizeram desis-

tir dos seus sonhos: queria um projecto próprio ligado aos 

vinhos. Desde criança que a cultura da vinha estava muito 

enraizada na sua vida. Estudou Enologia. Hoje, é uma das 

figuras vínicas de Portugal. Em 1997, comprou a proprie-

dade, na aldeia de Penso, em Melgaço, onde iniciou a sua 

produção vínica – local onde nos recebeu. A casta Alvari-

nho, em Monção e Melgaço, acompanhou-o nesta realiza-

ção. Anselmo foi aplicando todo o conhecimento adquirido 

em cada novo vinho produzido, desde os Vinhos Verdes, 

passando pelos do Douro, Dão, Alentejo, até aos do Brasil e 

Argentina. O seu percurso, como enólogo, já leva uma vasta 

experiência vinícola. 

Os primeiros vinhos, fruto de dez anos de estudo da 

fermentação em madeira, foram produzidos na casa que 

adquiriu, na aldeia de Penso. Mais tarde, a adega com 

1.100 m2, no Vale do Minho, que serve de armazenamen-

to dos vinhos e local de investigação, passou a ser o local 

de produção e é, agora, onde todo o vinho ganha gosto.  

He was born in Monção, and when he moved to Melgaço, 

not even the ‘rivalries’ between the two areas made him 

give up on his dreams: he wanted his own project work-

ing with wine. Ever since he was a child winegrowing has 

been deeply rooted in his life. He studied oenology. Today, 

he is one of Portugal’s wine figures. In 1997, he bought 

his property - where he welcomed us - in the village of  

Penso, in Melgaço, and started producing wines. The Alvar-

inho grape variety, in Monção and Melgaço, accompanied 

him in this. Anselmo has applied all the acquired knowl-

edge in each new wine produced, from Vinhos Verdes, 

through Douro, Dão, Alentejo, to those from Brazil and Ar-

gentina. His journey, as a winemaker, has built up vast ex-

perience in all matters wine.

 The first wines, the result of ten years studying fermen-

tation in wood, were produced in the house he bought in 

the village of Penso. Later production moved to the 1,100-

sqm winery in the Minho Valley, which also serves as a 

storehouse for wines, as well as a research centre, and 

this is now where his wine earns its taste credentials.  

Anselmo faz experiências. De cada vinha saem novos aro-

mas. Trata-se de vinhos produzidos a partir de três castas, 

em três das zonas da Região Demarcada dos Verdes: Alva-

rinho, no Vale do Minho; Loureiro, no Vale do Lima; e Aves-

so, no Vale do Douro. Sendo, na maioria das vezes, a casta 

Alvarinho a que mais seduz o enólogo. 

Parte da fermentação da uva Alvarinho é feita em 

barricas de madeira, ou usando técnicas de vinificação 

mais antigas, como a curtimenta. Os vinhos de Anselmo  

Mendes distinguem-se pela frescura e elegância. O se-

gundo vinho que Anselmo passou a produzir foi o Muros 

Antigos. Mais tarde, vai para a zona do Vale do Lima e pro-

duz o Loureiro. Em 2008, criou o vinho O Contacto. Mas 

antes, em 2005, lançou um vinho com curtimenta - que 

é fermentado com as películas (como os tintos) e cuja cor 

Anselmo likes to experiment. Each vine produces new 

flavours. These wines are produced from three grape va-

rieties, in three of the zones of the Demarcated Region of 

‘Vinhos Verdes’: Alvarinho, in the Minho Valley; Loureiro, in 

the Lima Valley; and Avesso, in the Douro Valley. Alvarin-

ho, for the most part, is the grape variety that seduces the 

winemaker the most.

Part of the fermentation of the Alvarinho grape is done 

in wooden casks, or using older winemaking techniques, 

such as ‘curtimenta’ - fermentation on skins. The wines 

of Anselmo Mendes stand out for their freshness and el-

egance. The second wine that Anselmo started to produce 

was Muros Antigos. Later he went to the Lima Valley area 

and produced Loureiro. In 2008 he created O Contacto 

wine. But before, in 2005, he launched a ‘curtimenta’ wine, 

118 \\  Villas&Golfe



é mais amarelada. No ano de 2009, lançou o Curtimenta e 

o Parcela Única – dois vinhos de topo. Em 2012, produziu 

um Pardusco, com uma base de um alvarelhão, pedral e 

caínho, de castas tintas da região – pardusco era o nome 

que davam aos vinhos tintos produzidos no século XIV e 

que eram exportados para a Inglaterra. O vinho Expressões 

surge já em 2013. E tantos outros foram produzidos, como 

o Tempo, com curtimenta total, em 2015. Anselmo gosta  

de experiências. 

Actualmente está a explo-

rar mais o Alvarinho, em sete 

solos diferentes, e pretende 

criar um centro de expe-

riências do alvarinho. Como 

Anselmo nos pôde transmi-

tir, «fazer vinho, acima de 

tudo, é conhecimento, a arte 

é apenas o pormenor de o 

fazer diferente». E acrescen-

tou: «Não fazemos ciência, 

mas fazemos investigação 

experimental». 

Os pais e os avós de Anselmo eram agricultores em Mon-

ção. Desde criança que as férias do enólogo eram passadas 

a trabalhar a agricultura. «Quando tinha uns sete anos, ia 

da casa dos meus pais à dos meus avós, e, pelo caminho, 

eu, com uma reguazinha de 20 centímetros, ia medindo as 

plantas, o seu tamanho. E passado uns dias pensava: Como 

é que isto cresce oito centímetros em poucos dias? Depois 

colocava água numa para comparar com a outra. Para mim 

fermented on skins (as in red wines) and whose colour is 

more yellow. In 2009 he launched Curtimenta and Parce-

la Única - two top wines. In 2012, he produced a Pardusco, 

based on regional Alvarelhão, Pedral and Caínho grapes - 

‘pardusco’ was the name given to the red wines produced 

in the 14th century and that were exported to England. The 

wine Expressões came about in 2013. And so many others 

have been produced, such as Tempo, with full fermentation 

on skins. Anselmo does like to experiment after all. 

He is currently explor-

ing Alvarinho grapes a lit-

tle more, in seven different 

soils, and intends to create 

an Alvarinho experimen-

tation centre. As Anselmo 

was able to convey to us, 

«making wine, above all 

else, is knowledge, the art 

is only the detail of doing 

it differently». He added: 

«We’re not scientists, but 

we do experimental research».

Anselmo’s parents and grandparents were farmers in 

Monção. From childhood on, the winemaker’s holidays 

were spent working on the farm. «When I was about seven 

years old, I would go from my parents’ house to my grand-

parents’ house and on the way I would measure the plants, 

their size, with a 20-cm ruler. And a few days later I would 

think: how can it grow eight centimetres in a few days? 

Then I watered one to compare it with the other. For me 

havia um fenómeno, cada planta ia crescendo». E assim 

Anselmo foi-se apaixonando pela vinha e pelo vinho. Gos-

ta do campo, das plantas, das vinhas e de viajar a traba-

lho.  É produtor vinícola e consultor da área. Um aficionado 

pelo Alvarinho. Também ajudou a desenvolver o projeto  

Adega Mãe. 

Na vida de Anselmo é vinho de manha há noite. Tem 100 

hectares de exploração de vinhas, produz cerca de 600.000 

garrafas/ano e a tendência parece ser a de crescimento. Os 

vinhos de Anselmo vão dos 5€ aos 70€, venda ao públi-

co, e 70% da produção vai para exportação (Suécia, onde 

já se vendem cerca de 130 mil garrafas; Canadá, Bélgica, 

Estados Unidos, Brasil, Rússia... num total de 32 países). Os 

restantes 30% ficam para o mercado nacional. Para breve  

Anselmo quer lançar um alvarelhão – uma casta muito 

antiga, que existe em Trás-os-Montes, no Douro –, um al-

varelhão branco, mesmo branquinho, que até lhe chama, 

em tom de brincadeira, o Invisível do Minho.

this was a phenomenon, every plant was growing». And 

this is how Anselmo fell in love with vines and wine. He 

likes the countryside, plants, vines and travelling to work. 

He is a wine producer and consultant in the field. An Al-

varinho aficionado. He also helped to develop the Adega 

Mãe project.

Anselmo’s life is about wine from morning until night. He 

owns 100 hectares of vineyards, produces about 600,000 

bottles per year and this figure looks set to rise. Anselmo’s 

wines range from €5 to €70. He sells to the public and 70% 

of his production is exported (Sweden, where 130,000 bot-

tles have already been sold, Canada, Belgium, the United 

States, Brazil, Russia... 32 countries in total). The remaining 

30% are for the domestic market. Soon, Anselmo wants to 

launch an Alvarelhão - a very old grape variety, which ex-

ists in Trás-os-Montes, in the Douro -, a white Alvarelhão, 

so white that he jokingly calls it the Invisible of the Minho.

Actualmente está a explorar mais o 
Alvarinho, em sete solos diferentes, 

e pretende criar um centro de 
experiências do alvarinho. \\ He is 

currently exploring Alvarinho grapes 
a little more, in seven different soils, 
and intends to create an Alvarinho 

experimentation centre.
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Batata vermelha miuda / Feijão Verde / Ovo de Codorniz / 

Sardinha Marinada / Azeite de Coentros / Tomate Cherry 

Sardinha: 5 sardinhas em filete; sal grosso, louro e alho 

(q.b.); azeite de oliva.

Processo: preparar os filetes de sardinha (pedir ao peixeiro 

que prepare os filetes) e polvilhar com sal grosso. Deixar 

repousar 5h no frigorifico. Depois é limpar o sal e colocar o 

azeite com o alho e o louro.

Azeite de Coentros: 1 molho de coentros, alho, sal, 200ml de 

óleo, 100ml de azeite de oliva. 

Processo: colocar tudo num recipiente e com a varinha 

mágica triturar até obter um azeite verde.

Ovo de Codorniz: 1 dúzia de ovos, água, sal (q.b.), vinagre.

Processo: colocar todos os ingredientes numa panela, con-

tar seis minutos, a partir do momento em que a água ferve, 

e depois retirar a casca e guardar. 

Empratamento: tendo as batatas e os feijões verde cozidos 

é cortar a meio e colocar numa tigela, depois juntar a sar-

dinha cortada, o tomate cherry, os ovos e o azeite de coen-

tros e misturar lentamente.  Temperar ao ponto e colocar 

no prato. Pronto a comer. Se desejar pode juntar vinagre  

de vinho. 

Baby Red Potatoes / Green Beans / Quail’s egg / Marinat-

ed Sardines / Coriander Olive Oil / Cherry Tomatoes 

Sardines: 5 filleted sardines; coarse salt, bay leaf and garlic 

(to taste); olive oil.

Method: Prepare the sardine fillets (ask the fishmonger to 

prepare the fillets) and sprinkle with coarse salt. Leave to 

rest five hours in the fridge. Then clean off the salt and add 

the olive oil with garlic and bay leaf.

Coriander Olive Oil: 1 bunch of fresh coriander, garlic, salt, 

200ml oil, 100ml olive oil. 

Method: place everything in a bowl and zap with a hand 

blender until you have a green olive oil.

Quail’s Egg: 1 dozen eggs, water, salt (to taste), vinegar.

Method: place all the ingredients in a saucepan, count six-

minutes from the moment the water begins to boil. Re-

move the eggs and remove the shells. Save for later. 

Plating up: when the potatoes and green beans are cooked, 

halve them and place in a bowl, then add the chopped  

sardines, the cherry tomatoes, the eggs and the corian-

der olive oil, and mix lightly. Check the seasoning and 

plate up. It’s ready to serve. If you like you can add some  

wine vinegar. 

SALADA DE BATATA E SARDINHA 
DE VERÃO 

SUMMER POTATO AND SARDINE 
SALAD 

«Inspirei-me na mistura do sabor da terra e do mar, buscando a essência dos produtos simples da época. Uma simbiose 

do mediterrânio ocidental, com a união da inspiração humana. Assim vejo o meu mundo gastronómico».

«I have found inspiration in the flavours of the land and of the sea, on a quest for the essence of simple seasonal produce. 

A symbiosis of the western Mediterranean, with the union of human inspiration. That’s how I see my gastronomic world».

Christian Rullan
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Filetes de Pescada / Molho de Tomate Manjericão / Molho 

de Pimento Vermelho ‘Tumbet’ / Azeitonas verdes

Molho de Tomate Manjericão: 1,5kg de tomate maduro; 2 

cebolas; 3 dentes de alho; azeite (q.b.); tomilho; orégãos e 1 

molha de manjericão.

Processo: ralar os tomates maduros, cortar a cebola e o 

alho em brunoise. Colocar numa panela o tomate, a cebola, 

o alho, o azeite de oliva e as ervas aromáticas com a mo-

lha de manjericão. Temperar e cozinhar lentamente uns 

20min. Reservar. 

Tumbet: 1kg de pimento vermelho; 3 tomates vermelhos,; 

azeite e louro (q.b.).

Processo: Cortar em brunoise o pimento vermelho. Ralar o 

tomate. Reservar. Na frigideira estrugir o pimento verme-

lho, com um dente de alho e o azeite. Juntar uma colher de 

açúcar (evita de ser tão ácido). Adicionar a polpa de toma-

te, deixar cozer uns minutos. Reservar. 

Empratamento: prato muito simples e totalmente da épo-

ca de Verão. Preparar uma base, colocar o molho de to-

mate manjericão, colocar em cima um filete de pescada, 

cozinhado na frigideira. Por cima, juntar o molho ‘Tumbet’ 

(nome em Maiorquino) e pronto! Juntar umas azeitonas 

verdes, ressaltar o sabor dos molhos. Este prato também 

se pode comer frio, acompanhado de uma pequena vina-

greta de ervas aromáticas. 

Filets of Hake / Tomato Basil Sauce / ‘Tumbet’ Red Pepper 

Sauce / Green olives

Tomato Basil Sauce: 1.5kg of ripe tomatoes; 2 onions; 3 gar-

lic cloves; olive oil to taste; thyme; oregano and 1 bunch of 

fresh basil.

Method: grate the ripe tomatoes, dice the onion and garlic. 

Place the tomato, onion, garlic, olive oil and herbs with the 

bunch of basil in a saucepan. Season and cook slowly for 

about 20 minutes. Keep for later. 

Tumbet: 1kg red pepper; 3 red tomatoes; olive oil and bay 

leaf (to taste).

Method: dice the red pepper. Grate the tomato. Keep for lat-

er. Fry the red pepper, with a clove of garlic and olive oil in 

a frying pan. Add a teaspoon of sugar (to stop it from being 

too acidic). Add the grated tomato and cook for a few min-

utes. Keep for later. 

Plating up: a very simple dish, suitable for the summer 

season. Prepare a base of tomato basil sauce, place the 

hake fillet on top, cooked in a frying pan. Pour over with 

the ‘tumbet’ sauce (‘tumbet’ is a typical Majorcan dish). 

Add some green olives to highlight the flavour of the sauc-

es. This dish can be eaten cold, with a fresh herb vinaigrette. 

BARRIGA DE PORCO COM BERIN-
JELA 

PORK BELLY WITH AUBERGINE PESCADA EM MOLHO ‘TUMBET’ HAKE IN ‘TUMBET’ SAUCE 

Barriga de Porco / Puré de Berinjela/ Molho de Carne 

Barriga de porco: 1,5kg barriga de porco; casca de limão, 

casca de laranja, alho, alecrim e alho (q.b.).

Processo: marinar a barriga de porco com sal grosso, pi-

menta e casca de limão. Deixar repousar 12h no frigorífico. 

Cozer a barriga em uma panela com água, levar a ferver 

com sal, louro e alho durante 1h /1:30h. Reservar. Aconse-

lho fazer tudo isto um dia antes de comer. 

Molho de Carne: 1l de fondo oscuro; 1l de sumo de laranja,; 

120ml mel, alecrim. 

Processo: reduzir o sumo de laranja, com o mel e o alecrim, 

até metade. Juntar o fondo oscuro e deixar reduzir a meta-

de. Engrossar com maizena. 

Puré de Berinjela: 1kg berinjela cortada em cubos; 2 ce-

bolas cortadas em juliana; alho, 100gr de avelas e vinho  

branco (q.b.).

Processo: fritar todos os ingredientes, em azeite de oliva, 

até ficar com uma cor dourado. Juntar o vinho branco, co-

zer um pouco e triturar tudo. Reservar.

Empratamento: a barriga de porco cozinhada ao forno a 

200 0C, uns 30min, como se fora um leitão. Servir com o 

puré em uma tigela acompanhado de cogumelos da época, 

batata a morro, verduras e o molho. 

Pork Belly / Aubergine Puree / Gravy 

Pork belly: 1.5kg pork belly; lemon peel, orange peel, garlic, 

rosemary and garlic (to taste).

Method: marinate the pork belly in coarse salt, pepper and 

lemon peel. Leave to rest for 12 hours in the fridge. Cook the 

belly, in a saucepan in water, bringing to the boil, with salt, 

bay leaf and garlic, for 1 to 1.5 hours. Keep for later. I would 

advise you to do this on the day prior to eating. 

Gravy: 1 litre of brown stock; 1 litre orange juice; 120g honey, 

rosemary. 

Method: reduce the orange juice, with the honey and the 

rosemary, until halved. Add the brown stock and reduce by 

half again. Thicken with corn flour.

Aubergine Puree: 1kg cubed aubergine; 2 julienned onions; 

garlic, 100g hazelnuts and white wine (to taste).

Method: fry all the ingredients, in olive oil, until golden. Add 

the white wine, cook a little and zap in the blender. Keep 

for later.

Plating up: roast the pork belly in the oven at 200 ºC for 

about 30 minutes, as if suckling pig. Serve with the puree 

in a bowl accompanied by seasonal mushrooms, baked 

potatoes, greens and the gravy
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YOGHURT FOAM, PEACH, MOEL-
LEUX DE CHOCOLAT

Peach Yoghurt Foam / Moelleux de Chocolat /Peach 

Compote

Peach Compote: 1kg ripe peaches; 750 g sugar; mint.

Method: cut the peaches, mix with the sugar and mint. 

Leave to rest for 12 hours and cook until achieving a com-

pote-like texture. Keep for later.

Yoghurt Foam: 1kg of Greek yoghurt; 100g cream, 150g 

sugar.

Method: mix together cold until the sugar dissolves. Fill a 

1-litre whipping siphon and charge.  

Moelleux de Chocolat: 250g chocolate; 175g butter; 75g 

flour; 5 eggs; 125g sugar; 100g toasted almonds.

Method: mix the butter and chocolate, and melt over a 

bain-marie. Mix the eggs with the sugar and almonds. 

Mix everything well together, and place in a baking tin and 

bake in the over at 200 ºC for about 20 minutes. 

Plating up: cut a slice of Moelleux de Chocolat, placing it on 

a flat plate. Add the peach compote and ¼ of sliced peach. 

Cover with the yoghurt foam. You can also serve with ice 

cream of your choice.

ESPUMA DE IOGURTE, PÊSSEGO, 
MOELLEUX DE CHOCOLAT

Espuma de Iogurte de Pêssego / Moelleux de Chocolat / 

Compota de Pêssego

Compota de Pêssego: 1kg de pêssego maduro; 750gr de 

açúcar; hortelã.

Processo: cortar os pêssegos, misturar com o açúcar e 

hortelã. Deixar 12h em repouso e cozer até obter textura de 

compota. Reservar.

Espuma de Iogurte: 1kg de iogurte grego; 100gr de natas; 

150gr de açúcar.

Processo: misturar tudo em frio até que o açúcar derreta. 

Encher um sifão de 1l incorporando 1 carga de sifão.  

Moelleux de Chocolat: 250gr de chocolate; 175gr de man-

teiga; 75gr de farinha; 5 ovos; 125gr de açúcar; 100gr de 

amêndoa tostada.

Processo: misturar a manteiga e o chocolate, derreter a 

banho de maria. Misturar os ovos ao açúcar, a farinha e as 

amêndoas. Depois, misturar bem, colocar numa forma e 

colocar no forno a 200oC, uns 20min. 

Empratamento: cortar um pedaço de Moelleux de Chocolat, 

colocar num prato raso. Adicionar a compota de pêssego e 

¼ de pêssego fatiado. Tapar com a espuma de iogurte. Pode-

-se acompanhar com um gelado do sabor que desejar.
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CASA VELHA
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © DIREITOS RESERVADOS 

A sofisticada cozinha francesa
Sophisticated French cuisine

SUPREME FLAVOURS
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O que outrora fora uma bucólica quinta é hoje um míti-

co restaurante. Na década de 1970, o olhar estratégico de  

André Jordan fez dela o epicentro do que viria a ser um 

resort de luxo e um refúgio de golfe. A casa que alberga o 

Casa Velha data da primeira metade do séc. XX e é um dos 

marcos históricos da Quinta do Lago. Sofreu remodelações 

ao longo dos tempos, mas foi a última, em 2015, que fez 

nascer dois espaços distintos: o Bovino, uma steakhouse 

premium, e um recanto sofisticado de cozinha francesa, 

que conserva o nome original, o Casa Velha.

Há muito que o casal Chef Yannick Guichaoua e a Maître 

D’ Céline Guichaoua esperava por uma reforma assim. Com 

What was once a rustic farmhouse is now a mythical 

restaurant. In the 1970s, the strategic eye of André Jordan 

turned it into the epicentre of what would become the 

luxury resort and a golf refuge. The building housing Casa  

Velha dates from the first half of the 20th century and is 

one of Quinta do Lago’s historic landmarks. It has under-

gone renovation works over the years, but the most recent, 

in 2015, led to the creation of two different eateries: Bovi-

no, a premium steakhouse, and a sophisticated retreat of 

French cuisine, retaining the original name, Casa Velha.

Married couple Yannick Guichaoua (chef) and Céline 

Guichaoua (Maître D’) had long been waiting for such 

o cunho do atelier Essencia Architects e da decoradora So-

fia Andrez, o Casa Velha transformou-se num sonho me-

diterrâneo. O salão interior lembra os ambientes nórdicos, 

e o terraço, debruado a ferro forjado, é um lugar de mágicas 

aparições, quer gastronómicas, quer panorâmicas, permi-

tindo aos olhares que se lancem sobre os greens, sobre o 

sol reflectido no lago, ou sobre o mar que ao longe se avista. 

À nova sofisticação juntou-se um novo cardápio, poden-

do o comensal eleger um dos dois menus de degustação 

(Signature e Epicure), com ou sem harmonização de vi-

nhos, ou escolher à la carte as suculentas sugestões. No 

cortejo de pratos é possível sentir a maturidade gastronó-

mica do Chef Yannick, que aprimorou a sua arte em alguns 

dos mais prestigiados restaurantes. As influências france-

sas da sua cozinha são permeadas por inspirações lusas, 

porque o Chef faz questão de usar o máximo de produtos 

locais de excelente qualidade, conferindo um toque novo 

e criativo aos pratos clássicos. Simultaneamente, Madame 

Céline Guichaoua e a sua equipa prestam um irrepreensível 

serviço de mesa. Não é, portanto, inesperado que Madame 

et Monsier Guichaoua tenham um grupo fiel de clientes.

Esporadicamente, Madame e Monsier levam a cabo 

eventos gastronómicos, como o que aconteceu recen-

temente, dedicado aos champanhes da casa Billecart-

-Salmon. O jantar, apenas para 35 comensais, incluiu um 

menu de sete momentos assinados pelo Chef Yannick Le 

Guichaoua e uma harmonização comentada por Antoine 

Billecart, director-geral da Billecart-Salmon.

No terraço vestido de gala, os olhos perdem-se no hori-

zonte dourado, recortado pela silhueta de luxuosas man-

sões, enquanto a flûte borbulha e a fonte cantarola. No ar 

misturam-se os aromas da lavanda, do pinheiro manso e 

do suave odor da maresia. Os ouvidos ainda retêm a doce 

voz de Madame Céline: «Bonsoir, bienvenue à Casa Velha. 

Votre table est prête!»…

changes. To the design of Essencia Architects and interior 

designer Sofia Andrez, Casa Velha has been transformed 

into a Mediterranean dream. Inside is reminiscent of Nordic 

settings, while the terrace, bordered with wrought iron, is a 

place of magical apparitions, both gastronomic and pan-

oramic, on which diner’s gaze can wander over golf greens, 

the sun, reflected in the lake or the distance line of the sea. 

The new sophistication has been joined by a new menu, 

giving diners the choice of two tasting menus (Signature 

and Epicure), with or without wine pairing, or the choice 

of tempting à la carte suggestions. Throughout the line-

up of dishes you can sense the gastronomic maturity of 

chef Yannick, who fine-tuned his craft in some of the most 

prestigious restaurants. French influences of his cooking 

style are dotted with Portuguese inspiration, because the 

chef insists on uses local produce of exceptional quali-

ty wherever possible, giving a new and creative twist to 

classic dishes. At the same time Céline Guichaoua and 

her team ensure impeccable front of house service. It is no 

surprise therefore that Madame and Monsier Guichaoua 

have a very loyal clientele.

From time to time, the Guichaouas hold gastronomic 

events, such as one organised recently, dedicated to Bille-

cart-Salmon champagnes. The dinner event, held for just 35 

guests, included a menu of seven moments created by chef 

Yannick Le Guichaoua and pairing with commentary from 

Antoine Billecart, Billecart-Salmon’s managing director.

On the specially decorated terrace, the backdrop of a 

golden horizon, dotted with the silhouettes of luxury villas, 

accompanied the fizz of flute glasses and the gurgling of 

the fountain. The air was heavy with the scent of lavender, 

pine trees and soft aroma of the sea. And the sweet voice 

of Madame Céline can still be heard: «Bonsoir, bienvenu à 

Casa Velha. Votre table est prête!»…
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HERNÂNI DINIS VENÂNCIO DIAS 
Presidente da Câmara Municipal de Bragança 
Mayor of Bragança

OPINIÃO \\ OPINION

Convido-o a descobrir um dos mais bem guardados 

segredos de Portugal e da Europa e que começa, agora, a 

ser revelado: Bragança.

Estrategicamente situada entre Portugal e Espanha, 

Bragança beneficia do melhor de dois países. As suas 

gentes são hospitaleiras como não encontra em mais 

nenhum lugar, com um sorriso e uma palavra amiga, 

que recebem de braços abertos como se fosse um velho 

conhecido ou da família. Conte, aqui, sempre, com uma 

porta aberta. 

Dos tachos e potes sai o melhor dos paladares, e pode 

apostar que, à sua mesa, terá sempre pratos da gastronomia 

mais requintada e, ao mesmo tempo, mais simples, que 

só mãos sábias e conhecedoras de segredos ancestrais 

podem confeccionar. 

A nossa história surge espelhada em cada uma das nossas 

igrejas ou monumentos, e encontra o seu apogeu na 

Cidadela de Bragança, onde o nosso belo Castelo assume 

o protagonismo, partilhado com a Domus Municipalis e 

com a Igreja de Santa Maria. Em cada rua, garanto-lhe, vai 

encontrar um pormenor que o cativará. 

Mas nem só de história e de passado vive esta cidade, a 

nona mais antiga do país. Temos orgulho na modernidade 

e no dinamismo que temos imprimido em Bragança. 

Desde a nossa riqueza intelectual e profissional, de que 

fazem parte os jovens formados no Instituto Politécnico de 

Bragança, classificado como o melhor do País, às nossas 

infraestruturas, como o Parque de Ciência e Tecnologia – 

Brigantia Ecopark ou as zonas industriais, preparadas para 

acolher e ajudar as empresas a singrar e a levar o nome de 

Bragança aos maiores e melhores mercados mundiais. 

Passeando pelas nossas ruas vai poder, também, perceber 

que somos uma cidade inteligente, com aposta em 

soluções que fazem de nós um exemplo para o resto do 

País e da Europa. Temos uma comunidade participativa, 

que se envolve nos projectos comuns e da Cidade. Temos 

a natureza no seu estado mais pleno e puro, com os rios de 

águas límpidas que correm livremente entre o verde das 

nossas terras ou as montanhas de onde parece avistar-se 

todo o resto do Mundo. 

Aventure-se neste nosso imenso e belo território e 

comprove, no terreno, se tenho ou não razão. De certeza 

que vai querer voltar. 

Bragança Perto

Bragança’s so near 
I invite you to discover one of Portugal’s and Europe’s 

best kept secret, which is now beginning to be revealed: 

Bragança.

Strategically located between Portugal and Spain, 

Bragança benefits from the best of two countries. Its 

people are hospitable in ways you’ll be hard put to find 

elsewhere, always with a smile on their faces and a friendly 

word, welcoming you with open arms as if you were an old 

acquaintance or part of the family. You can always count 

on an open door here.

The most delicious flavours come from their pots and 

pans, and you can rest assured that you find the most 

sophisticated gastronomy served alongside the simplest 

of dishes that only wise hands, aware of age-old secrets 

can make.

Our history is reflected in each of our churches or 

monuments, reaching its pinnacle in the Citadel of 

Bragança, where our beautiful castle takes centre stage, 

sharing it with the Domus Municipalis and the Santa Maria 

Church. I can assure you that in every street you will find a 

detail that will captivate you.

But this city, the ninth oldest in the country, does not 

live from history and the past alone. We take pride in 

the modernity and dynamism that marks Bragança 

nowadays. From our intellectual and professional wealth, 

which includes the young people taught at Bragança’s 

Polytechnic Institute, classified as the best in the country, 

to our infrastructure, such as the Science and Technology 

Park - Brigantia Ecopark or the industrial zones, ready to 

welcome and help companies to thrive, taking the name of 

Bragança to the world’s biggest and best markets.

Strolling through our streets, you will also be able to see 

how we are a smart city, focussing on solutions that make 

us an example for the rest of the country and Europe. We 

have an involved community, which plays an active role in 

joint projects and those of the city. We have nature in its 

fullest and purest form, with crystal clear rivers flowing 

freely through the greenery of our countryside or the 

mountains from which it seems you can see the rest of  

the world.

Venture into our vast and beautiful territory and see 

for yourself, if I am right or not. I’m sure it won’t be your  

last visit.



ATELIER DES 
CRÉATEURS 
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O savoir faire dos fatos
Suits and savoir faire 

LUXURY  STYLE

 O edifício, considerado Património Artístico e Arquitectóni-

co pela Câmara Municipal do Porto, que data ao ano de 1900 

e chegou a ser a sede da Associação Cristã da Mocidade, foi 

totalmente recuperado e adaptado para albergar um novo 

projecto de alta-costura - o Atelier des Créateurs. O número 

95 da Rua José Falcão, no centro do Porto, prendeu imedia-

tamente à cidade um de dois investidores franceses – José 

González, nascido em Espanha, mas residente em Paris, 

França – e fê-lo apostar na mão-de-obra portuguesa (algo 

que lhe faltava em Paris). Neste prédio, de três pisos, reves-

tido de azulejos verdes na fachada, adquirido no ano 2007, 

nasceu uma alfaiataria moderna, onde os produtos – que 

são os fatos para homem e, também, alguns para senhora 

–, reflectem o ambiente requintado do espaço criativo. Des-

de a aquisição do edifício, até ao funcionamento pleno da 

actividade, passaram cerca de três anos. 

The building, deemed to be of Architectural and Artistic 

Importance by Oporto City Council, which dates back to 

1900 and which was once home to the Associação Cristã da 

Mocidade (Portuguese YMCA), has been entirely renovat-

ed and adapted to house a new haute couture project - the 

Atelier des Créateurs. Number 95 on the Rua José Falcão, in 

the centre of Oporto, immediately pinned one of two French 

investors – José González, born in Spain, but living in Paris, 

France – to the city and made him invest in Portuguese la-

bour (something he was lacking in Paris). In this three-sto-

rey building, clad with green tiles on its façade, purchased 

in 2007, a modern tailor’s shop was created, in which the 

products – which include men’s suits and, also, some for 

women -, reflect the sophisticated environment of the cre-

ative space. From the purchase of the building until the full 

operation of the company about three years passed. 
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After making our introductions, we go to have a look all 

over the building. On the lower floor we find the most var-

ied array of customers’ fabrics, already with their name and 

measurements on the label. Unlike a normal workshop, in 

which the piece is produced and then heads to the stores, 

at Atelier des Créateurs every piece is made to measure 

and to order. Orders arrive and they already have a desti-

nation – 80% of pieces ordered head for France, while the 

remainder go to England and Spain and, sometimes, they 

are bound for the Norwegian or German markets. 

That image of a tailor, drawing chalk lines and cutting 

the fabric by hand isn’t quite the work method of this ate-

lier. Here, everything is the same, just in digital form. The 

fabric and the model are chosen, the measurements com-

ing from the customer are adapted to the software and this 

information is communicated to the cutting machine. Each 

Depois de apresentações feitas, fomos conhecer todo o 

edifício. No piso inferior é onde se encontram os mais va-

riados tecidos dos clientes, já com o seu nome e medidas 

associados na etiqueta. Ao contrário de uma indústria nor-

mal, em que a peça é produzida e segue para as lojas, no 

Atelier des Créateurs todas as peças são feitas por medida 

e por encomenda. Chegam e já têm um destino – 80% das 

peças encomendadas vão para França, o restante vai para 

Inglaterra e Espanha e, por vezes, seguem para o mercado 

da Noruega e da Alemanha. 

Aquela imagem do alfaiate, que risca com o giz e corta 

à mão, não é tanto o modo de trabalho deste atelier. Aqui, 

é tudo igual, mas de forma digital. Escolhe-se o tecido e o 

modelo, adaptam-se as medidas que vêm do cliente ao 

software e essas informações são comunicadas à máqui-

na de corte. Cada peça é cortada à unidade, isto porque 

cada uma delas é direccionada para um cliente, logo não 

é possível cortar em quantidades. Uma parte do traba-

lho é feita pela máquina, outra pelo humano. Dividem-se 

as peças, identificam-se todas, com os dados do cliente,  

e enumeram-se. 

Cada casaco é tratado com dedicação: amaciador, crina 

de cavalo, linho e algodão fazem a diferença destes casa-

cos. Esta técnica permite ao casaco ganhar a forma, a cha-

mada caixa de peito. «Esta crina está a reagir com o calor 

do corpo e vai-se moldando, é por isso que, um casaco de 

alfaiate, quanto mais se usa, mais ajustado parece», expli-

ca Ricardo Conceição, director de operações. 

O ritmo é acelerado. A fi-

cha técnica, que acompanha 

a peça, corre a linha de pro-

dução. À medida que a peça 

vai passando, de mão em 

mão, vai ganhando forma. 

Montam-se os forros, depois 

os bolsos, os interiores e, 

depois, as frentes e as costas do casaco unem-se – nesta 

fase já começa a ter aspecto de casaco. Ao fundo da sala de 

produção de casacos estão os alfaiatas, como o Sr. Ernesto, 

que, de forma mais clássica, mais artesanal, dão os reto-

ques finais a algumas peças. Já no piso superior (2.º andar) 

são produzidas as calças dos fatos. A existência desta di-

visão deve-se aos processos de criação serem completa-

mente diferentes. «Separam-se. Costumo dizer que, mes-

mo numa indústria ‘à séria’, nunca vi casacos e calças ‘tudo 

junto’», diz Ricardo, em tom de brincadeira. 

piece is cut individually, as each of them is being made for 

just one customer and so they cannot be cut in greater 

numbers. One part of the work is made by machine, the 

other by humans. The pieces are divided up, they are all 

identified, with the customer’s details and then listed. 

Every jacket is treated with dedication: softener, horse-

hair, linen and cotton make all the difference in these 

jackets. This technique enables the jacket to take shape, 

the chest section to emerge. «This horsehair reacts to 

the body’s heat and moulds to it, that’s why the more you 

wear a tailored jacket, the better the fit seems», explains  

Ricardo Conceição, operations director. 

The rhythm is quick. The 

spec sheet, accompanying 

the piece, flies down the 

production line. As the piece 

is passed from hand to hand 

it gradually takes shape. 

The lining is put in, then the 

pockets, the interiors and, 

then the fronts and the back of the jacket is joined togeth-

er – in this phase it really starts looking like a jacket. At the 

end of the jacket production room we find the tailors, such 

as Mr. Ernesto, who, in a more classical, more artisan way, 

adds the final touches to some pieces. On the floor above 

(2nd floor) the suit trousers are produced. The existence of 

this room is due to the fact that the creation processes are 

entirely different. «They are separated. I tend to say that, 

even in a ‘proper’ workshop, that I’ve never seen jackets 

and trousers ‘all together’», says Ricardo, in jest. 

Em Portugal o nicho de mercado 
ainda é reduzido muito por causa dos 

valores.  \\  In Portugal the market 
niche is still very small due to the cost.
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Os cerca de 80 funcionários, divididos entre a produção de 

casacos, calças, acabamentos, verificação de material, pre-

gar botões à mão, produzem mais de 30 peças diariamente. 

Duas semanas depois da encomenda, o produto será en-

tregue. E se o cliente tiver, eventualmente, algum problema 

com o artigo, o Atelier des Créateurs dá assistência. Cada 

detalhe é fundamental. «Se 

a encomenda chega cá com 

15.3cm terá de sair daqui 

com essa medida», reforça 

Ricardo Conceição.

Ainda no segundo piso é 

onde as peças são passadas 

a ferro e colocadas em linha 

de saída. Estão prontas! Pe-

ças que podem ir dos mil aos três mil euros, em função do 

tecido. Não tem limite. Há tecidos a custar em média 50, 

60 euros o metro, e outros a custar entre 300 e 600 euros 

o metro. Logo, se um fato gasta, em média, três metros e 

meio de tecido, é só fazer as contas!

The nigh-on 80 workers, split between production of 

jackets, trousers, finishes, checking material, hand sew-

ing buttons, producing more than 30 pieces a day. Two 

weeks after the order arrives the product is delivered. And 

if the customer by chance has any problem with the item, 

Atelier des Créateurs provides assistance. Every detail is 

fundamental. «If the or-

der gets here with 15.3cm 

it has to leave here with 

this measurement», adds  

Ricardo Conceição.

The second floor is 

also where the pieces are 

pressed and lined up to 

leave. They’re ready! Pieces 

that can cost from one thousand to three thousand Euros, 

depending on the fabric. There’s no limit. There are fabrics 

that cost 50, 60 Euros a metre, and others that cost be-

tween 300 and 600 Euros a metre. Hence, if a suit uses, on 

average, three and a half metres of fabric, you just have to 

do the maths!

No terceiro piso do edifício encontra-
se a sala de provas para os clientes 
particulares. \\  The building’s third 

floor houses the changing rooms for 
private customers. 
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ROSE, DA PIAGET

Na colecção de 2016, as elegantes jóias da Piaget exibiam 

rosas, grinaldas de diamantes, pássaros e flores de cerejei-

ra. Mas foi precisamente há 30 anos que Yves Piaget criou 

o símbolo da prestigiada marca de alta relojoaria e joalharia 

– a rosa. Nesse sentido, a nova colecção de jóias da Piaget, 

Rose, comemora a data prestando tributo ao símbolo da 

marca. Anéis, colares, pulseiras e brincos, em ouro branco 

e diamantes, ou em ouro rosa e diamantes, têm sempre 

como protagonista a icónica e perfumada flor da casa. 

In the 2016 collection, Piaget’s elegant jewellery featured 

roses, garlands of diamonds, birds and cherry blossom. 

But it was precisely 30 years ago that Yves Piaget created 

the symbol of the prestigious luxury watch and jewellery 

brand – the rose. To this end, the new jewellery collection 

from Piaget, Rose, commemorates the landmark date by 

paying tribute to the brand’s symbol. Rings, necklaces, 

bracelets and earrings, in white gold and diamonds, or in 

rose gold and diamonds, always feature the iconic and fra-

grant flower of the house.

NEW RETRO SKELETON TOURBILLON 

Lançada em 2015, a colecção New Retro da luxuosa mar-

ca suíça de GRISOGONO ganhou uma nova estrela com a 

adição do New Retro Skeleton Tourbillon. Exibindo ângulos 

suavemente arredondados e dois cristais de safira curva-

dos e unidos por uma tira de ouro, a sua caixa rectangu-

lar encerra um movimento exclusivo – o calibre dG 31-88 

opera com uma frequência de 21.600 vibrações por hora 

– e uma construção original, com pontes que evocam as 

grelhas dos automóveis antigos. Resistentes à água, a 30 

metros, as duas edições limitadas de 25 peças, em ouro 

rosa ou branco, vêm com uma bracelete em pele de jacaré.

Launched in 2015, the New Retro collection from luxurious 

Swiss brand GRISOGONO has gained a new star with the 

addition of the New Retro Skeleton Tourbillon. Revealing 

smoothly rounded angles and two curved sapphire crys-

tals, joined by a gold strip, its rectangular case encloses an 

exclusive movement - the dG 31-88 calibre operates at a 

frequency of 21,600 vibrations per hour - and an original 

construction with bridges that recall the grilles on vintage 

cars. Water resistant, to 30 metres, the two editions limited 

to 25 pieces, in pink or white gold, come with an alligator 

leather strap.
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Christian Louboutin é hoje um dos designers de sapatos 

mais conhecidos do mundo, e as suas criações, sinónimo 

de luxo, são as mais cobiçadas. Todos os anos, são criados 

centenas de modelos, dos mais básicos aos mais extrava-

gantes, com a já icónica sola vermelha. O modelo So Kate 

(na imagem) foi lançado em 2014 e rapidamente se tor-

nou num sucesso de vendas. Pele genuína, bico fino, sal-

to stiletto superfino, com 120 mm de altura, lisos ou com 

padrões e/ou texturas, So Kate são uma criação Christian  

Louboutin irresistível em qualquer estação.

Christian Louboutin is today one of the best known shoe 

designers in the world, and his creations, synonymous with 

luxury, are the most coveted. Every year, hundreds of mod-

els are created, from the most basic to the most extrava-

gant, each featuring the iconic red sole. The So Kate model 

(pictured) was launched in 2014 and quickly became a top 

seller. Genuine leather, pointed toe, super-slim stiletto heel, 

120 mm high, smooth or with patterns and/or textures, 

So Kate are an irresistible Christian Louboutin creation no 

matter what the season.

Com mais de cem anos, a LANVIN desde cedo se transfor-

mou num símbolo de elegância, consolidando-se como 

uma das marcas mais emblemáticas da moda mundial. 

Para além da moda feminina e masculina, e dos perfumes, 

a marca francesa cria igualmente acessórios sempre dese-

jados por quem procura luxo e glamour. Exemplo disso é a 

Medium Sugar Bag, em pele de cordeiro acolchoada e mul-

ticolor (fúcsia, branco e negro). Com três compartimentos 

internos e corrente de metal com inserção de couro, o seu 

logotipo discreto surge com acabamentos dourados.

Going for more than 100 years, LANVIN became a symbol 

of elegance from early on, establishing itself as one of the 

most iconic brands in world fashion. In addition to women’s 

and men’s fashion, and perfumes, the French brand also 

creates accessories that always appeal to anyone looking 

for luxury and glamour. An example of this is the Medi-

um Sugar Bag, in quilted, multicoloured lambskin (fuch-

sia, white and black). With three inner compartments and 

metal chain wi th leather insert, its discreet logo features 

gold finishes.
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Para as estações mais quentes, a Emilio Pucci mergulhou 

nos arquivos da marca para apresentar a releitura de suas 

estampas icónicas – como a Labirinto e Bersagli –, numa 

colecção feita praticamente toda em jersey. Entre as peças-

-chave da colecção estão vestidos tipo camisa, porém com 

cintura definida, macacões e calças curtas. Entre os aces-

sórios, bolsas de croché, chapéus, viseiras de ráfia e óculos 

high-tech rematam os looks da colecção. Azuis, branco, 

verde, tangerina e preto gráfico são as cores predominantes.

For the warmer seasons, Emilio Pucci has delved into the 

brand’s archives to present a reinterpretation of its iconic 

prints – such as the Labyrinth and Bersagli –, in a collection 

made almost entirely out of jersey. Key pieces in the collec-

tion include shirt dresses, but with a defined waist, overalls 

and short trousers. Accessories include crocheted bags, 

hats, raffia visors and high-tech sunglasses, completing 

the looks of the collection. Blues, white, green, tangerine 

and black graphic are the predominant colours.

CHRISTIAN LOUBOUTIN

LANVIN

EMILIO PUCCI
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MONTBLANC 4810 COLLECTION

Assim como a Mont Blanc, a mais alta montanha da  

Europa, sobe majestosamente 4810 metros acima do nível 

do mar, também a Montblanc se serviu deste imponente 

número para baptizar uma das suas colecções de relojoa-

ria. Lançada com enorme sucesso em 2016, a Montblanc 

4810 Collection introduz agora dois novos modelos do 4810 

ExoTourbillon Slim: um em ouro branco e um modelo com 

caixa de ouro rosé de 18 k, 42mm de diâmetro e 68 dia-

mantes incrustados no aro, trazendo um toque extra de 

elegância à relojoaria de luxo. É acompanhado por uma 

pulseira de crocodilo preta que confere um contraste per-

feito à caixa de ouro rosa.

Just like Mont Blanc, the highest mountain in Europe, ma-

jestically rises 4810 metres above sea level, Montblanc has 

also made use of this impressive number when naming 

one of its watch collections. Launched with great success 

in 2016, the Montblanc 4810 Collection now introduces two 

new models of the 4810 ExoTourbillon Slim: one in white 

gold and one model with a 18-karat, rose gold case, mea-

suring 42mm in diameter and featuring 68 diamonds em-

bedded in the rim, bringing a extra touch of elegance to 

luxury watch making. It is accompanied by a black croc-

odile leather strap that provides a perfect contrast to the 

rose gold case.

Sedutora e feminina, Boss The Scent for Her é uma fragrân-

cia que revela uma elegância e um glamour sublimes e que, 

pouco a pouco, envolve a mulher num fascínio misterioso. 

As notas frutadas e florais conjugam-se com notas quen-

tes e voluptuosas do Osmanthus oriental e com aromas de 

cacau torrado, libertando fragrâncias leves e delicadas que 

depois se tornam mais intensas e inebriantes. O design do 

frasco, assinado por Jason Wu, incorpora o simbolismo dos 

icónicos botões de punho BOSS, e a ideia de que os mundos 

feminino e masculino podem fundir-se num só.

Seductive and feminine, Boss The Scent for Her is a fra-

grance that reveals sublime elegance and glamour, and 

little by little, gives its wearer an air of mysterious fascina-

tion. The fruity and floral notes are combined with warm 

and voluptuous notes of oriental flower Osmanthus and 

with aromas of roasted cocoa, releasing light and delicate 

fragrances that later become more intense and intoxicat-

ing. The bottle design, created by Jason Wu, embodies the 

symbolism of the iconic BOSS cufflinks, and the idea that 

the female and male worlds can merge into one.

BURBERRY

BOSS THE SCENT FOR HER

Liquid Lip Velvet é um novo batom cremoso da Burberry 

de efeito mate marcante e com textura uniforme. Desen-

volvido com uma nova fórmula inovadora de pigmentação 

intensa, aplicação macia e textura cremosa, para criar um 

acabamento marcante e aveludado, o Liquid Lip Velvet dura 

até oito horas, sem secar ou rachar. Mantendo os lábios 

macios e hidratados, cada uma das 14 tonalidades propor-

ciona cobertura perfeita, sempre uniforme e viva, com uma 

única aplicação. O novo Liquid Lip Velvet é uma adição da 

Burberry à colecção Lip Velvet.

Liquid Lip Velvet is a new creamy lipstick from Burberry with 

its striking matte effect and even texture. Developed with a 

new innovative formula of intense pigmentation, soft appli-

cation and creamy texture, to create a striking and velvety 

finish, Liquid Lip Velvet lasts up to eight hours without dry-

ing or cracking. Keeping lips soft and moisturised, each of 

the 14 shades provides perfect coverage, ever-even and viv-

id, with a single application. The new Liquid Lip Velvet is an 

addition by Burberry to the Lip Velvet collection.
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GUCCI

Apresentada em Milão, a colecção Outono-Inverno 2017-18 

da Gucci, intitulada O jardim do alquimista: um laboratório 

anti modernista, mostra-se cheia de cor, com um toque 

mágico e luxuoso. Numa colecção cheia de simbolismo, 

recorrendo a imagens da fauna, da flora e a elementos cós-

micos, elas usam looks ligeiramente rétro, com saias plis-

sadas até os tornozelos, em seda, veludo e tecido brocado. 

Eles, para além dos clássicos, mostram um estilo setentis-

ta, com calças de veludo boca-de-sino e longos casacos 

com lapelas amplas. 

Presented in Milan, Gucci’s Autumn-Winter 2017-18 col-

lection, entitled The alchemist’s garden: an anti-modernist 

laboratory, is packed with colour, with a magical and lux-

urious touch. In a collection full of symbolism, resorting to 

images of fauna, flora and cosmic elements, women wear 

slightly retro looks, with pleated skirts to the ankle, in silk, 

velvet and brocade. Men, in addition to the classics, reveal a 

seventies style, with bell-bottom velvet trousers and long 

coats with wide lapels.

DUNHILL

Com um estilo indelevelmente associado ao movimento 

Art Déco das décadas de 1920 e 1930, a Dunhill continua 

a beber inspiração nesse movimento artístico na criação 

das novas colecções de acessórios. Exemplo disso são os 

botões de punho inspirados no design Art Déco da Mys-

tery Box, que só podia ser aberta premindo simultanea-

mente três botões escondidos. Apresentando uma forma 

rectangular, com linhas horizontais e verticais e uma pe-

dra de sodalite piramidal no centro, estes botões de punho  

Dunhill são banhados a ouro rosa. 

With a style inextricably linked to the Art Deco movement 

of the 1920s and 1930s, Dunhill continues to draw inspi-

ration from this artistic movement in the creation of new 

accessory collections. As an example of this, the cufflinks 

inspired by the Art Deco design of the Mystery Box, which 

could only be opened by simultaneously pressing three 

hidden buttons. Boasting a rectangular shape, with hori-

zontal and vertical lines and a pyramidal sodalite stone in 

the centre, these Dunhill cufflinks are rose gold plated.

DAVIDOFF

Cool Water Wave é a nova eau de toilette masculina da  

Davidoff, uma fragrância perfeita se a preferência recair 

nos aromas mais frescos. Como uma onda de pura adre-

nalina, esta fragrância mergulha directamente nas ondas 

do mar. Nas notas de topo, um respingo marinho, reforçado 

pela toranja e pela pimenta sichuan, desperta os sentidos; 

nas notas do coração, as bagas de zimbro aromáticas e a 

folha de bétula encontram a flor de laranjeira; nas notas de 

base, as madeiras, como o sândalo, vibram, unindo-se ao 

envolvente patchouli.

Cool Water Wave is the new men’s eau de toilette from  

Davidoff, a perfect fragrance if you prefer fresh aromas. 

Like a wave of pure adrenaline, this fragrance dives directly 

into the waves of the sea. In the top notes, a splash of sea, 

strengthened by grapefruit and Sichuan pepper, awakens 

the senses; in the heart notes, aromatic juniper berries and 

birch leaf meet orange blossom; in the base notes, woods, 

such as sandalwood, tingle, joining engaging patchouli.
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CHRISTOPHE CLARET

A colecção X-TREM-1 da Christophe Claret foi enrique-

cida com uma nova variação, que se traduziu num notá-

vel avanço técnico e estético: um turbilhão inclinado 30o, 

montado sobre uma placa de titânio com curva tridimen-

sional, e um sistema inovador para indicar as horas. Este 

relógio usa campos magnéticos para criar a ilusão de que 

as horas e os minutos são indicados por pequenas esferas 

flutuantes. Estas bolinhas são feitas em aço e abrigadas 

em dois tubos de safira, flutuando graças a dois ímanes em 

miniatura movidos por cabos. Determinada em apresen-

tar sempre criações vanguardistas e inovadoras, sem ter 

medo de arriscar, a Christophe Claret elegeu o ouro verme-

lho, o titânio e o PVD preto como materiais predominantes 

deste incrível relógio.

The X-TREM-1 collection from Christophe Claret has been 

enriched by a new variation, which is revealed in a re-

markable technical and aesthetic breakthrough: a flying 

tourbillon inclined at a 30º angle, mounted on a three-di-

mensional curvex titanium mainplate, and an innovative 

system to tell the time. This watch uses magnetic fields in 

order to create the illusion that the hours and minutes are 

indicated by small floating spheres. These little hollowed 

spheres are made of steel and are housed in two sapphire 

tubes, floating thanks to two miniature magnets moved 

by cables. Determined to always present avant-garde and 

innovative creations without being afraid to take risks, 

Christophe Claret chose red gold, titanium and black PVD 

as the predominant materials for this incredible watch.

ANURA RAFAEL

E se uma única peça juntasse a delicadeza de uma caneta 

com a precisão de um tourbillon?! Apesar de jovem, a em-

presa suíça Anura Rafael tem um background de 15 anos 

a trabalhar com as relojeiras mais conhecidas do mundo 

e quis criar algo diferente. Write time é diferente: é um re-

lógio e ao mesmo tempo uma caneta. A caneta é feita de 

ouro de 18K e revestida por pele de crocodilo, tal como a 

pulseira do relógio. O relógio está alojado numa cápsula 

de safira e tem um tourbillon com um movimento Calibre 

ARS001 /T, que mantém o ‘tique-taque’ graças a 472 pe-

ças, um impressionante mecanismo que levou dois anos a  

ser desenvolvido.

What if a single piece were to combine the delicacy of a 

pen with the precision of a tourbillon?! Although young, 

Swiss company Anura Rafael has a background of 15 years 

working with the best known watchmakers in the world 

and wanted to create something different. Write time is 

different: it is a watch and at the same time a pen. The pen 

is made of 18 karat gold and lined with crocodile leather, 

just like the watch strap. The watch is housed within a sap-

phire capsule and has a tourbillon with an ARS001 /T Cal-

ibre movement, which retains a ticking sound thanks to 

472 pieces, an impressive mechanism that took two years 

to be developed.

MIGUEL VIEIRA

FENDI

Inspirado pelo romance África Minha, de Karen Blixen,  

Miguel Vieira transpôs o imaginário da selva africana para 

um cenário urbano e contemporâneo, justapondo influên-

cias aparentemente inconciliáveis, como os padrões natu-

ralistas e tribais conjugados com a austeridade geométri-

ca das silhuetas minimais, a preto e branco, e de linhas a 

direito. O modelo mais internacional de sempre, Fernando 

Cabral, é o rosto desta nova campanha da colecção Miguel 

Vieira Man & Shoes, evidenciando a aposta do estilista  

na internacionalização. 

Homenageando a tradição artesanal e celebrando a gera-

ção de novos e preciosos materiais com valiosos detalhes, 

a Fendi tornou-se um símbolo de estilo e bom gosto. Ainda 

que a popularidade da marca se deva principalmente às 

cobiçadas carteiras, vestuário e outros acessórios foram 

sendo lançados, arrebatando sempre a atenção de celebri-

dades. Exemplo de sucesso são os óculos Qbic, com design 

quadrado, lente verde em policarbonato, com protecção 

UVB e UVA, logotipo lateral e hastes em metal prateado, 

com pontas amarelas curvadas.

Inspired by the novel Out of Africa by Karen Blixen,  

Miguel Vieira has transposed the imagination of the Afri-

can jungle to an urban and contemporary setting, juxta-

posing seemingly irreconcilable influences, such as nat-

uralistic and tribal patterns combined with the geometric 

austerity of minimal black and white silhouettes, and 

straight lines. The most international model ever, Fernando 

Cabral, is the face of this new campaign for the Miguel Vie-

ira Man & Shoes collection, revealing the designer’s focus  

on internationalisation. 

Honouring artisan tradition and celebrating the gener-

ation of precious new materials with valuable details,  

Fendi has become a symbol of style and good taste. Al-

though the popularity of the brand is mainly due to its 

much coveted bags, clothing and other accessories have 

also been launched, always grabbing the attention of ce-

lebrities. An example of such success are the Qbic glass-

es, with square design, green polycarbonate lens, UVB 

and UVA protection, side logo and silver metal arms, with 

curved yellow tips.
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Família e arte // Family and art

LUXURY  STYLE
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Situada na Albânia, numa zona residencial conhecida 

como Rolling Hills Luxury Residences, composta por 122 

moradias de luxo, rodeadas pelas colinas verdes do su-

deste de Tirana, a Villa Tirana é o resultado de um trabalho 

conjunto de um atelier de arquitectura local, EGO Architec-

ture di Egest Goxhaj & Partners, com o Studio Marco Piva, 

responsável pelo design de interiores. Adaptado ao modus 

videndi e pretensões do cliente, o projecto, ainda que pri-

vilegie as áreas íntimas, contempla áreas sociais requinta-

das e valorizadas por obras de arte.

Um casal com três crianças pretendia uma habitação es-

sencialmente para a intimidade familiar. Por esse motivo, 

no piso principal as divisões foram minimizadas, recorren-

do, não a paredes, mas a mobiliário, vidro e a tectos falsos, 

favorecendo assim a vida em conjunto. Além de hospedar 

as áreas destinadas à vida diária, como a entrada, as salas 

e a cozinha, o piso térreo também compreende um quarto 

de hóspedes. O andar de baixo alberga um escritório, ou-

tro quarto de hóspedes, a lavandaria e uma sala de lazer. O 

quarto principal e os dois quartos das crianças estão situa-

dos no primeiro andar, reservado exclusivamente à intimi-

dade da família.

Um pavilhão externo situado ao lado da piscina é desti-

nado a convidados, com uma casa de hóspedes. Um cami-

nho externo leva ao Spa e à adega. O pavilhão estende-se 

através de uma colunata, albergando também uma galeria 

de arte.  Uma vez que as paredes da casa principal exibem, 

igualmente, muitas obras de arte, a iluminação foi meti-

culosamente estudada e toda a decoração foi pensada de 

modo a que a arte ganhasse protagonismo.

Located in Albania, in a residential area known as ‘Rolling 

Hills Luxury Residences’, containing 122 luxury villas, sur-

rounded by the green hills southeast of Tirana, Villa Tirana 

is the result of a joint project by local architecture practice 

EGO Architecture di Egest Goxhaj & Partners, and Studio 

Marco Piva, responsible for the interior design. Adapted to 

the wishes and lifestyle of the client, the project, although 

favouring private areas, includes stylish social areas, en-

hanced by works of art.

A couple with three children were looking for a home 

that was essentially focused on family living. For this rea-

son, on the main floor the rooms were minimised, using 

not walls, but furniture, glass and false ceilings, thus fa-

vouring life together. In addition to housing areas used for 

daily life, such as the entrance, living rooms and kitchen, 

the ground floor also features a guest bedroom. The lower 

floor contains a study, another guest bedroom, the laundry 

room and a games room. The master bedroom and the two 

children’s bedrooms are located on the first floor, exclu-

sively reserved for the privacy of family life.

An outdoor pavilion with a guest house, stood next to 

the pool, is for visitor use. An external path leads to the spa 

and the cellar. The pavilion extends via a colonnade, also 

housing an art gallery.

Seeing as the walls of the main house also exhibit many 

works of art, the lighting has been painstakingly devel-

oped, while all the decoration has been designed to high-

light the pieces of art. 
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ROLLS-ROYCE 
SWEPTAIL

Como uma peça de alta-costura
Haute Couture in car form

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©ROLLS-ROYCE

Como uma peça de vestuário de alta-costura, o  

Rolls-Royce Sweptail é concretização de um sonho de um 

cliente mais endinheirado que quis ter um modelo úni-

co e feito à sua medida. Como verdadeiro conhecedor e 

apreciador do ‘estilista’, este anónimo – do qual apenas se 

deduz ser oriundo de um país onde se conduz à esquerda, 

pela posição do volante – escolheu o ‘tecido’, forneceu as 

As if a piece of haute couture, the Rolls-Royce Sweptail 

is the realisation of a wealthy customer’s dream, to own a 

one-off, bespoke Rolls-Royce. As a true connoisseur and 

enthusiast of the marque, this unnamed person – the only 

clue about which is that he must live in a country where 

they drive on the left, given the steering wheel’s position – 

chose the ‘fabric’, supplied the ‘measurements’, chose the 
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‘medidas’, elegeu o ‘corte’ e os ‘acabamentos’, e quatro anos 

e 11,5 milhões de euros depois o seu modelo estava pronto. 

Foi em 2013 que o cliente encomendou um coupé de dois 

lugares baseado no Phantom VII Coupé, com mais de seis 

metros de comprimento. Pretendia que o design exterior 

se inspirasse nos modelos da marca dos anos 30 e 40 do 

século passado, o que explica a maior grelha dianteira de 

sempre num Rolls-Royce, em alumínio polido à mão. Da 

sua lista de exigências, faziam também parte um grande 

tecto panorâmico em forma de V e referências ao mundo 

dos iates de luxo. Assim nasceu o Rolls-Royce Sweptail, 

cuja carroçaria se distingue pela silhueta fastback e pela 

superfície vidrada contínua, desde o pára-brisas até mes-

mo ao final da carroçaria, que termina num bico acentuado 

sobre a mala.

Quanto ao interior, tem apenas dois lugares, tal como 

fora solicitado, mas por trás há um vasto espaço onde se 

notam as referências ao mundo náutico, nomeadamente 

no tratamento das madeiras. Há ainda um compartimento 

refrigerado para uma garrafa de champanhe e dois flûtes 

de cristal. Se as alterações exteriores são muitas, debaixo 

do capot nada se alterou face ao actual Phantom VII, man-

tendo-se o motor V12 de 6,75 litros, ao qual se alia uma cai-

xa automática de oito relações.

Foi apresentado no Concorso d’Eleganza Villa d’Este, em 

Itália, e todos os holofotes se viraram para si, por ser único, 

por ser uma obra de arte e por ser o automóvel mais caro 

do mundo.

‘cut’ and the ‘finishes’, and four years and 11.5 million Euros 

later, his vehicle was ready. 

The customer commissioned a two-seater coupé based 

on the Phantom VII Coupé, measuring more than six metres 

long, back in 2013. His intension was for the exterior design 

to be inspired by Rolls-Royces from the 1930s and 1940s, 

which explains the largest front grille ever, for a Rolls-Royce, 

in hand polished aluminium. The owner’s list of require-

ments also included a large V-shaped panoramic glass roof 

and references to the world of luxury yachts. The result was 

the Rolls-Royce Sweptail, the bodywork of which stands out 

for its fastback silhouette and for its continuous glazed sur-

face, from the windscreen right to the end of the bodywork, 

which ends in a point above the boot.

As for the interior, it has just two seats, as per instruc-

tions, but in the rear there is a vast space in which referenc-

es to the nautical world can be spotted, particularly in how 

the wood is treated. There is also a chilled compartment for 

a bottle of champagne and two crystal flutes. The exteri-

or changes may be many, but under the bonnet nothing 

has changed when compared to the current Phantom VII, 

with the V12, 6.75-litre engine the same, joined by an eight-

speed automatic gearbox.

The Sweptail was unveiled at the Concorso d’Eleganza 

Villa d’Este, in Italy, and it was truly the focus of attention, 

as it is unique, as it is a work of art and because it is the 

world’s most expensive car.
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LUXURY  STYLE

BENTLEY 
BENTAYGA FALCONRY 

Luxo e exclusividade num desporto de reis
Luxury and exclusiveness in a sport of kings

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©BENTLEY

Feito à mão pela Mulliner, a divisão de projectos espe-

ciais da Bentley, o Bentayga Falconry by Mulliner é um kit 

dedicado aos amantes da falcoaria, instalado no luxuoso 

SUV da marca britânica: o Bentley Bentayga. Sendo o Mé-

dio Oriente uma das zonas do globo onde a Blentley tem 

mais apreciadores e também onde a falcoaria tem mais 

adeptos, a Mulliner não poupou esforços para conferir 

ainda mais exclusividade e requinte a este Bentayga, mos-

trando ser capaz de elaborar soluções luxuosas e elegan-

tes para complementar qualquer estilo de vida ou hobby.

Handcrafted by Mulliner, Bently’s bespoke commis-

sioning division, Bentayga Falconry by Mulliner is a kit 

dedicated to fans of falconry, which fits into the luxu-

ry SUV of the British brand: the Bentley Bentayga. As 

the Middle East is one of the parts of the world in which 

Bentley has more enthusiasts, and also where falconry 

is practiced by more people, Mulliner spared no effort in 

bringing even more exclusiveness and refinement to this 

Bentayga, showing that it is able to create luxurious and 

elegant solutions to complement any lifestyle or hobby.
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O filme de apresentação tem o deserto como cenário, 

direccionando, claramente, este SUV mais exclusivo do 

mundo para um mercado onde a falcoaria é vista como um 

desporto de reis. 

O Bentayga Falconry by Mulliner é um conjunto de 

equipamentos destinados à falcoaria (criação e treino de 

falcões), dividido por duas caixas de cortiça fabricadas 

manualmente, instaladas na bagageira, sobre uma plata-

forma extensível, para facilitar o acesso. Desde binóculos 

a capuzes para os falcões, passando por pequenos polei-

ros amovíveis e um localizador GPS, a edição especial tem 

tudo o que é necessário para a prática desta arte. O treina-

dor também não foi esquecido e tem à sua disposição fras-

cos em metal, copos, uma manta, um pano de rosto e uma 

luva em pele.

O interior do SUV tem igualmente detalhes específicos 

para esta versão personalizada pela Mulliner, como um 

poleiro na consola central para os falcões repousarem, as-

sim como um elemento cénico no tablier que retrata uma 

cena no deserto e para o qual foram utilizadas 430 peças 

individuais em madeira, um trabalho artístico manual que 

leva nove dias a ser concretizado.

Para a campanha, a marca recorreu a um falcão-sacre, 

uma das espécies mais procuradas do mundo, porque a 

exclusividade é também um dos elementos diferenciado-

res da Bentley.

The presentation film has the desert as its backdrop, 

clearly aiming this, the world’s most exclusive SUV, at a 

market in which falconry is seen as the sport of kings. 

The Bentayga Falconry by Mulliner is a range of equip-

ment designed for use in falconry (breeding and training 

falcons), divided into two handcrafted units trimmed with 

cork fabric, fitted in the boot to a movable tray for eased 

access. From binoculars to falcon hoods, or removable 

perches and a GPS bird tracking unit, this special edition 

has everything you need to practice this art. The falconer 

hasn’t been forgotten either, and has at his disposal metal 

flasks, cups, a blanket, face cloths and a leather gauntlet.

The interior of the SUV also has specific features for 

this version customised by Mulliner, with a perch in the 

central armrest for falcons to rest on, as well as a sweep-

ing desert scene depicted in exquisite marquetry in the 

cabin, in which 430 individual pieces of wood were used, 

and nine days were required to complete this handmade 

artistic work.

For the campaign the brand turned to a Saker falcon, 

one of the most prized species in the world, because ex-

clusiveness is also one of the elements that sets Bentley 

apart.



LUXURY  STYLE

AZIMUT GRANDE 
35 METRI 

A nova estrela italiana \\ The new Italian star
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © AZIMUT

Apresentada oficialmente em Maio último, no Versilia  

Yachting Rendez-Vous, na Marina de Viareggio, em Itália, a 

mais recente estrela da Azimut Yachts, o Grande 35 Metri, 

impressionou pelo seu design inovador e por ser o maior 

barco da colecção Grande da Azimut. Projectado por Ste-

fano Righini, este iate orgulha-se da sua estrutura impo-

nente e do seu generoso espaço exterior. Inundados de luz 

natural, devido às amplas janelas do chão até ao tecto, os 

interiores, com a assinatura do arquitecto Achille Salvagni, 

são expectavelmente requintados e bebem inspiração na 

década de 80 do século passado.

Officially presented last May, at the Versilia Yachting  

Rendez-Vous, in the Marina de Viareggio, in Italy, the lat-

est star of Azimut Yachts, the Grande 35 Metri, impressed 

with is innovative design and for being the largest boat in 

the Azimut Grande collection. Designed by Stefano Righi-

ni, this yacht boasts an impressive structure and generous 

outdoor space. Flooded with natural light, due to its large 

floor-to-ceiling windows, the interiors, designed by archi-

tect Achille Salvagni, are sophisticated as you would ex-

pect and draw their inspiration from the 1980s.



164 \\  Villas&Golfe

Debaixo da estrutura em fibra de carbono, pulsa um cora-

ção que poucos vêem, mas que se sente: dois motores MTU 

de 2400 cavalos permitem que a embarcação atinja veloci-

dades de até 25,5 nós e que tenha uma autonomia de 1500 

quilómetros. Tudo o resto vê-se, sente-se e deslumbra.

Este iate surge com dois beach clubs, a maior varanda 

da sua classe e ainda a opção de adicionar um nível extra 

que poderá servir como segundo terraço. Todas as áreas 

exteriores, espalhadas pelas várias ‘camadas’ de terraços, 

têm objectivos distintos. Os passageiros poderão desfrutar 

de uma mesa de jantar, vários salões, espreguiçadeiras e 

até um jacuzzi. No entanto, o enorme beach club na popa 

será provavelmente a zona mais concorrida, já que ofere-

ce acesso imediato à água graças a uma plataforma. Além 

disso, o Grande 35 Metri tem a sua própria garagem, com 

capacidade para um bote e uma mota de água.

Os interiores servem-se das madeiras, com várias tex-

turas, cores e níveis de polimento, do latão, bronze, do aço 

inoxidável, entre outros materiais premium, para conferir 

elegância a convidados e tripulação na aventura de sulcar 

os mares.

Below the carbon fibre structure, there beats a heart that 

few see, but which can be felt: two 2400 horsepower MTU 

engines ensure the vessel can reach speeds of up to 25.5 

knots and enjoys a range of 1500 kilometres. All the rest 

can be seen, felt and astounds.

This yacht comes with two beach clubs, the largest ve-

randa in its class and also the option to add another level 

to be used as a second terrace. Each of the outdoor areas 

spread throughout the various ‘layers’ of terrace serves a 

different role. Passengers can make use of a dining table, 

various salons, sun loungers and even a jacuzzi. However, 

the huge beach club to the stern will probably be the most 

popular area, as it offers direct access to the water via a 

platform. In addition, the Grande 35 Metri boasts its own 

garage, with room for a dinghy and jet ski.

The interiors make use of wood, in varying textures, co-

lours and polish, of brass, bronze, of stainless steel, among 

other premium materials, to provide elegance to guests 

and crew on their adventures plying the waters.
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PEDRO SOTTOMAYOR
PREMIUM SPORTS

1.º Torneio de Golfe adaptado…
1st Adaptive Golf Tournament…

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS

Poderia ser uma história de vida como outra qualquer, e 

de facto é, se pensarmos que obstáculos todos encontram 

no caminho. A diferença está numa enorme vontade de 

viver, no facto de acreditar que «o cérebro apaga rapida-

mente os maus momentos e retém os bons!». Pedro tem 

essa persistência inabalável, essa alegria contagiante, que 

faz com que nos sintamos pequenos. A Esclerose Múltipla, 

que paulatinamente o fez ‘rolar’ em vez de andar, nunca o 

impediu de viver plenamente e de fazer o que o faz feliz.

Pedro Sottomayor nasceu a 22 de Outubro, no Porto, na 

década de 1960. Frequentou o curso de Direito e a sua ac-

tividade profissional esteve sempre ligada à área empre-

sarial, como gestor e/ou fundador de várias empresas. É 

casado e tem três filhos.

Começou a jogar golfe com 20 anos, mas lembra-se de 

ficar intrigado na sua infância com os «pregos de ma-

deira» (tees) que o avô, jogador da modalidade, tinha lá 

por casa. Em 1993 foi-lhe diagnosticada Esclerose Múl-

tipla, mas nunca pensou em desistir, porque, diz-nos: 

«Sou um afortunado, vivo rodeado de família, amigos e  

bons momentos!». 

Agradece ao seu amigo alemão Christian Nachtwey 

o facto de poder continuar a jogar golfe com qualidade. 

Christian Nachtwey, tendo ficado paraplégico num aciden-

te, não baixou os braços e inventou as Powergolf e Para-

golfer, cadeiras de rodas que permitem a verticalidade do 

jogador. «Neste momento, que saiba, sou o único em Por-

tugal a praticar esta variante da modalidade», explica-nos, 

acrescentando, com graça, «o que faz de mim campeão 

nesta categoria!». Refere ainda que «é possível comprar 

um equipamento destes em Portugal, basta ter um com-

putador ligado a internet! Para experimentar eu disponi-

bilizo o meu a quem estiver interessado, só tem de vir a 

Vale Pisão». Questionado sobre o preço dos equipamentos, 

Pedro diz que «não é propriamente pouco dinheiro», por 

isso seria importante haver «patrocínios de empresas para 

a aquisição de cadeiras e a sua disponibilização em clubes 

de golfe. A partir daí seria possível aos clubes trabalhar  

It could be a life story like any other, and in fact it is, if you 

consider that everyone has their obstacles to overcome 

along the way. The difference lies in a huge willingness to 

live, in the fact of believing that «the brain quickly forgets 

the bad times and remembers the good ones!» Pedro has 

this unwavering persistence, this infectious happiness, 

making the rest of us feel small. The multiple sclerosis 

that has gradually led to him ‘rolling’ instead of walking, 

has never stopped him from living life to the full and doing 

whatever makes him happy.

Pedro Sottomayor was born on October 22, in Oporto, in 

the 1960s. He studied law and his professional life has al-

ways been related with the business world, as a manager 

and/or founder of various companies. He is married and 

has three children.

He started playing golf at the age of 20, but recalls that 

in his childhood he was intrigued by the «wooden nails» 

(tees) that his grandfather, a keen golfer, had a home. In 

1993 he was diagnosed with multiple sclerosis, but never 

thought about giving up, because, he tells us: «I’m lucky; I 

live my life surrounded by family, friends and good times!». 

He has his German friend Christian Nachtwey to thank 

for the fact that he can still enjoy playing golf. Christian 

Nachtwey, who was left a paraplegic following an accident, 

didn’t give up and invented Powergolfer and Paragolfer, 

wheelchairs that raise the user into a standing position. 

«At the moment, as far as I’m aware, I’m the only person 

in Portugal playing this version of the sport», he tells us, 

adding jokingly, «which makes me the champion in this 

category!». He also tells us that «you can buy a chair like 

this in Portugal, you just need a computer connected to the 

Internet! To try one out, anyone interested can have a go on 

mine, they just need to come to Vale Pisão». Questioned 

as to the price of these wheelchairs, Pedro says «we’re not 

exactly talking about small change here», and so it would 

be important to have «companies sponsoring the pur-

chase of chairs and making them available in golf clubs. 

Then clubs could work with institutions in their region to 
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com as instituições da sua região para trazerem os seus 

utentes para uma experiência de golfe. Então aí estariam 

criadas as condições para ter um universo de potenciais 

jogadores e para dinamizar a modalidade nesta categoria!».

Foi precisamente no sentido de dinamizar o golfe adapta-

do que Pedro aceitou o convite de Christian Nachtwey para 

fazer a ponte entre ele e os seus clientes brasileiros, «sur-

gindo assim a oportunidade 

de juntar num torneio um 

português, um alemão e dois 

brasileiros. Daí em diante foi 

o entusiasmo de todos que 

permitiu dar ao evento algu-

ma visibilidade». 

E foi no dia 2 de Junho que 

o Vale Pisão recebeu o 1.º Tor-

neio Golfe Adaptado Intercontinental 2017. A boa disposição 

e o convívio imperaram ao longo da competição, o que con-

tribuiu para um excelente dia de golfe. O vencedor, com 32 

pontos, foi precisamente Pedro Sottomayor, que afinal, di-

zemos nós com graça, não é apenas o campeão português!

Ainda que oficialmente reformado, Pedro está ligado à 

gerência de restaurantes, mas a maior parte do seu tempo 

dedica-o aos seus hobbies: o golfe e a equitação. Pedimos-

-lhe uma mensagem, em jeito de despedida, mas não seria 

preciso, porque a maior mensagem de esperança não está 

nas palavras, mas na forma como vive!

introduce people into experiencing golf. Then the condi-

tions would exist to have a universe of potential players 

and to boost the sport in this category!»

It was precisely with the aim of boosting adaptive golf 

that Pedro accepted Christian Nachtwey’s invitation to 

help bridge the gap between him and his Brazilian cus-

tomers, «with the opportunity thus arising for a Portu-

guese, a German and two 

Brazilians in a tournament. 

From that point on, the en-

thusiasm of everyone en-

sured the event was brought 

under the spotlight». 

And, on June 02, Vale Pisão 

hosted the 1st Intercontinen-

tal Adaptive Golf Tourna-

ment 2017. Good natured socialising prevailed throughout 

the competition, contributing to an excellent day of golf. 

The winner, with 32 points, was none other than Pedro Sot-

tomayor, who, in actual fact, we can say in jest, isn’t just the 

Portuguese champion!

Despite being officially retired, Pedro is still involved in 

restaurant management, but he dedicates the majority of 

his time to his hobbies: golf and horse riding. We ask him 

to give us a parting word, but there’s no need, because the 

greatest message of hope can’t be found in any words, 

rather in the way he lives!

O Vale Pisão recebeu o 1.º Torneio 
Golfe Adaptado Intercontinental 

2017.  \\ Vale Pisão hosted the 
1st Intercontinental Adaptive Golf 

Tournament 2017.
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O Vidago Palace Golf Course foi palco da etapa inaugural do 

Rangel Golf Cup 2017, um torneio que é já uma referência 

no panorama nacional do golfe amador. 

O passado dia 3 de Junho foi brindado por um agradável dia 

de sol e foram muitos os que honraram a Rangel Logistics 

Solutions com a sua presença, entre eles, caras bem co-

nhecidas dos portugueses, como Júlio Magalhães, Ricardo 

Guedes e Jorge Gabriel. A Villas&Golfe, como media part-

ner, foi testemunha de um dia memorável que consagrou 

João Paulo Baltazar como grande vencedor.

Cada etapa de qualificação conta com a presença de 72 

jogadores, dos quais os primeiros Net e os três primeiros 

Gross são apurados para a final, onde estarão reunidos 72 

golfistas a disputar o título de vencedor. Nesta primeira 

etapa, os vencedores foram os seguintes: 1.º classificado 

Net, João Paulo Baltazar (62); 1.º classificado Gross, César 

Augusto Correia (79). Foram apurados para a final Carlos 

Corte-Real, José Araújo Rodrigues, José Moreira Ferraz, 

José Coelho Lima, Pedro Violas, Manuel Trindade, Elisabe-

te Teles, Hélder Domingues e José Carlos Areal. Os prémios 

Nearest to the Pin e Longest Drive foram entregues a Juan 

Redondo e a José Armindo Ferraz, respectivamente.

A 2.ª etapa qualificativa foi no dia 8 de Julho no Praia d’El 

Rey, em Óbidos, e a final está marcada para 22 de julho, no 

Pestana Vila Sol, no Algarve.

Vidago Palace Golf Course was the setting for the opening 

round of the Rangel Golf Cup 2017, a tournament that has 

already earned a name for itself in the nation’s amateur 

golf circuit. 

Last June 03 was blessed with clear skies and many play-

ers honoured Rangel Logistics Solutions with their pres-

ence, among them well known Portuguese faces, such 

as Júlio Magalhães, Ricardo Guedes and Jorge Gabriel.  

Villas&Golfe, as media partner, bore witness to a memo-

rable day, which saw João Paulo Baltazar take the laurels.

Each qualifying round features 72 players, the firsts net 

category and the first three in the gross event, make it 

through to the final, where 72 golfers will meet for a place 

on the final podium. In this first stage, the winners in-

cluded the following: 1st place net, João Paulo Baltazar 

(62); 1st place gross, César Augusto Correia (79). Qualifi-

ers for the final included: Carlos Corte-Real, José Araújo 

Rodrigues, José Moreira Ferraz, José Coelho Lima, Pedro  

Violas, Manuel Trindade, Elisabete Teles, Hélder Domingues 

and José Carlos Areal. Nearest to the Pin and Longest 

Drive prizes went to Juan Redondo and José Armindo  

Ferraz, respectively.

The second qualifying round was take on July 08 at Praia 

d’El Rey, in Óbidos, while the final is to be held on July 22, at 

Pestana Vila Sol, in the Algarve.

1.ª ETAPA QUALIFICATIVA DA 9.ª EDIÇÃO DO RANGEL GOLF CUP
1ST QUALIFYING ROUND OF THE 9TH EDITION OF THE RANGEL GOLF CUP

\\EM VOGA




