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To talk about Africa is to talk about an exciting continent. 

It’s talking about safaris, lions, giraffes, smiles... It’s talking 

about so much, so much even, that you lose track of what 

you’re talking about. It is talking about the third largest 

continent in the world. It is talking about one of the largest 

natural havens. Africa is located in each of Earth’s hemi-

spheres: Northern, Southern, Eastern and Western. It is 

cut through by the equator and the Greenwich Meridian. 

There are 55 countries in this continent. It is big. Very big. It 

is large, not only in size, but also in riches, such as culture, 

tradition, nature, landscapes, history and people. For all 

these reasons we want to reach, with Villas&Golfe, more 

African countries. We want to get our message across, 

show our effort and our dedication. We want to cross bor-

ders, countries and territories. Introduce new places, new 

people, new challenges. We want to continue exploring 

the plateaus, getting to know local cultures and making a 

difference. This is and will be the continent of great oppor-

tunities. Opportunities for growth clear for everyone to see. 

Tourism is already part of this evolution, as are so many 

other businesses. We want to keep on writing for you. So 

in this half century issue, No. 50, we bring you one of Afri-

ca’s refuges – Avani Victoria Falls Resort – in the Republic 

of Zambia, a veritable paradise close to Victoria Falls. Also, 

on the other side of the world, New Zealand awaits you – a 

dream destination, where landscapes do the talking.

Happy reading!

Falar de África é falar de um continente apaixonante. É 

falar de safaris, leões, girafas, sorrisos... É falar de tanta, 

mas tanta coisa, que até perdemos o fio às palavras. É fa-

lar do terceiro maior continente do mundo. É falar de um 

dos maiores recantos naturais. África situa-se em todos 

os hemisférios da Terra: Norte, Sul, Este e Oeste. É corta-

da pela Linha do Equador e pelo Meridiano de Greenwich. 

Existem 55 países neste continente. É grande. Muito. É 

grande, não só em dimensão, mas também em riquezas, 

como a cultura, a tradição, a natureza, as paisagens, a his-

tória e as pessoas. É por tudo isto que desejamos chegar, 

com a Villas&Golfe, a mais países africanos. Queremos 

passar a nossa mensagem, mostrar o nosso esforço e a 

nossa dedicação. Queremos atravessar fronteiras, países 

e territórios. Dar a conhecer novos lugares, novas gentes, 

novos desafios. Queremos continuar a explorar os planal-

tos, conhecer as culturas locais e fazer a diferença. Este é 

e será o continente das grandes oportunidades. Oportu-

nidades de crescimento que estão à vista de todos. O tu-

rismo já faz parte desta evolução, assim como tantos ou-

tros negócios. Queremos continuar a escrever para Si. Por 

isso, neste número redondo, N.º 50, damos-lhe a conhecer 

um dos refúgios africanos – Avani Victoria Falls Resort –, 

na República da Zâmbia, um verdadeiro paraíso perto das  

Victoria Falls. Também, do outro lado do mundo, espera por 

Si a Nova Zelândia – um destino de sonho, onde as paisa-

gens falam mais alto. 

Boa leitura!

Falar de África... Talking about Africa...
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\\NEWS

Se na edição passada teve Angola como país parceiro, a 

MIF (Feira Internacional de Macau), que tem como objec-

tivo reforçar a cooperação e o intercâmbio comerciais, tem, 

nesta edição de 2018, Moçambique como país parceiro. O 

evento realizar-se-á de 18 a 20 de Outubro e vai centrar-

-se nas vantagens de Macau como plataforma de serviços 

para a cooperação internacional entre a China e os Países 

de Língua Portuguesa. Para promover o certame e fortale-

cer o intercâmbio cultural entre os dois países, represen-

tantes do IPIM (Instituto de Promoção do Comércio e do 

Investimento de Macau), organizador da Feira, visitaram 

Moçambique, onde foram recebidos pelo primeiro-mi-

nistro. Durante os encontros, o governante moçambicano 

manifestou interesse em desenvolver, através de Macau, 

os mercados da China e dos países lusófonos para atrair 

um maior número de empresas investidoras no país.

With Angola as its partner country last year, the 2018 

edition of the MIF (International Fair of Macau), which 

aims to strengthen trade cooperation and exchange, has  

Mozambique as its partner country. The event will take 

place from October 18 to 20 and will focus on the advan-

tages of Macau as a service platform for international 

cooperation between China and Portuguese-speaking 

Countries. To promote the event and strengthen cultural 

exchange between the two countries, representatives from 

IPIM (the Trade and Investment Promotion Institute of 

Macau), the fair’s organiser, visited Mozambique, where 

they were welcomed by the Prime Minister. During the 

meetings, the Mozambican PM expressed interest in de-

veloping, through Macau, the markets of China and the 

Portuguese-speaking countries to attract a greater num-

ber of companies investing in the country. 

MOÇAMBIQUE NA FEIRA INTERNACIONAL DE MACAU
MOZAMBIQUE  AT THE MACAU INTERNATIONAL FAIR

O Festival Sodade, um evento que acontece anualmente 

em Roterdão, Holanda, realiza-se este ano pela terceira 

vez e homenageia postumamente o artista Carlos Alberto 

Martins, mais conhecido por Katchás. O evento decorrerá 

na sala de espectáculos de Doelen, nos dias 16 e 17 de Ju-

nho, e, segundo a organização, proporcionará dois dias de 

diversidade musical das ilhas cabo-verdianas por «per-

formance ao vivo dos melhores artistas nacionais», en-

tre os quais, Tam Tam 2000, Roger, Timmy, Neslon Freitas, 

Djsoinha, Ferro Gaita, Betty Fonseca, Harry Diboula, Razap 

100 juiz, Djocy Santos, Mirri Lobo e C4 Pedro (artista ango-

lano convidado).

The Sodade Festival, an event which takes place annually 

in Rotterdam, in the Netherlands, is being held this year for 

the third time and posthumously honours the artist Carlos 

Alberto Martins, better known as Katchás. The event will 

take place in the De Doelen concert hall on June 16 and 17 

and, according to the organisers, will provide two days of 

musical diversity from the Cape Verdean islands through 

«live performances from the best national artists», with 

Tam Tam 2000, Roger, Timmy, Neslon Freitas, Djsoinha, Fer-

ro Gaita, Betty Fonseca, Harry Diboula, Razap 100 juiz, Djocy 

Santos, Mirri Lobo and C4 Pedro (Angolan guest artist).

EXPOSIÇÃO AUTORES LUSÓFONOS 
PORTUGUESE-SPEAKING AUTHORS

3.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL SODADE 
3rd EDITION SODADE FESTIVAL

No dia 27 de Março foi inaugurada no Camões – Centro 

Cultural Português, em Luanda, a exposição colectiva e iti-

nerante de Artes Plásticas Autores Lusófonos da Colecção 

da Fundação PLMJ – Vol II, com Curadoria de João Silvério. 

Este é o segundo passo de um Programa iniciado em 2016, 

na cidade de Maputo, por ocasião do 11.º Encontro de Fun-

dações da CPLP, onde foi apresentada uma exposição co-

lectiva que reuniu trabalhos de artistas oriundos dos paí-

ses que integram a Comunidade de Língua Portuguesa. A 

exposição deste ano reúne trabalhos de dezasseis artistas.

On March 27, the Portuguese-Speaking Authors From the 

PLMJ Foundation - Vol II collective and travelling arts ex-

hibition, curated by João Silvério, opened at the Camões 

- Portuguese Cultural Centre, in Luanda, as the second leg 

in a programme started in 2016, in the city of Maputo, on 

the occasion of the 11th CPLP Foundations Meeting, where 

a collective exhibition was presented bringing togeth-

er works by artists from the countries that make up the 

Portuguese Language Community. This year’s exhibition 

brings together works by sixteen artists. 
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O jornalista americano Rowan Moore Gerety lançou no 

passado dia 22 de Março, no Wilson Center, na cidade de 

Washington DC, um livro sobre Moçambique. O jornalista 

diz que o seu livro procura contar a realidade do país atra-

vés do contacto com cidadãos comuns. Tendo vivido em 

Moçambique em 2011, Rowan Moore Gerety não esconde o 

seu encanto por África, tendo afirmado «Para mim, como 

americano apaixonando por África, em particular por  

Moçambique, é muito importante tentar informar os meus 

concidadãos sobre a actualidade». Rowan Moore Gerety 

vive em Miami. Tem publicado no The Atlantic, Foreign  

Policy, Miami Herald, Slate, Virginia Quarterly Review e 

NPR. Este livro, agora lançado, tem como título Go tell the 

crocodiles (Vai dizer aos crocodilos).

Last March 22 American journalist Rowan Moore Gerety 

launched a book on Mozambique at the Wilson Center 

in the city of Washington DC. The journalist says that his 

book, called Go Tell the Crocodiles, aims to portray the situ-

ation in the country through contact with ordinary citizens. 

Having lived in Mozambique in 2011, Rowan Moore Gerety 

makes no secret of his wonder for Africa, saying «For me, 

as an American in love with Africa, and in particular with 

Mozambique, it is very important to try to inform my fellow 

citizens about the current situation». Rowan Moore Gere-

ty lives in Miami. He has published work in The Atlantic,  

Foreign Policy, Miami Herald, Slate, Virginia Quarterly Re-

view and NPR. 

JORNALISTA AMERICANO LANÇA LIVRO SOBRE MOÇAMBIQUE
US JOURNALIST LAUNCHES BOOK ON MOZAMBIQUE
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GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

«A minha ligação com África sempre foi 
muito forte» \\ «My ties with Africa have 

always been very strong»



Em finais do século XIX, em 1897, chega à Ilha de Moçam-

bique, com 19 anos, ‘o primeiro’ João Ferreira dos Santos. 

De um pequeno estabelecimento comercial aos imensos e 

variados negócios espalhados por todo o país, com desta-

que para o algodão e o sisal, foi uma vida dedicada ao país 

que escolheu para viver e constituir família. Pouco mais de 

120 anos depois, o Grupo João Ferreira dos Santos continua 

a ser uma referência em Moçambique. 

O seu nome é João em homenagem ao seu bisavô?

O filho mais velho fica sempre João, e eu tive essa sor-

te. Nasci em 1977, em Lisboa, e vivi até aos cinco anos em  

Moçambique, para onde voltei mais tarde. 

Porque é que saiu de Moçambique tão cedo?

Naquele tempo o país não tinha condições nenhumas 

a nível de saúde e a nível de educação. Estudei em Por-

tugal, formei-me em Gestão de Empresas e fui viver para  

Moçambique em 2007, em-

bora passe algum tempo em 

Lisboa. 

Volta em 2007 por alguma 

razão?

A empresa foi fundada 

pelo meu bisavô, João Fer-

reira dos Santos, em 1897. 

Começou com um pequeno 

comércio e, à medida que os 

anos passaram, mais em-

presas dos mais variados sectores foram surgindo. Mais 

tarde, passa tudo para o meu avô e depois para o meu pai. 

Em 2007, o meu pai faz partilhas com a minha tia, Fátima 

Ferreira dos Santos. Ela chegou à conclusão de que não 

queria viver em África, era desgastante. O meu pai fica com 

a parte de África e uma das condições era eu e o meu irmão 

Francisco, que tem menos três anos do que eu, irmos para 

Moçambique. 

Durante o tempo em que esteve ausente, sempre soube 

quais eram os negócios da família?

Essencialmente agricultura. Tínhamos o norte de  

Moçambique quase todo plantado com algodão, chá, sisal, 

tabaco, citrinos, e também havia gado. Eram milhares de 

pessoas que trabalhavam connosco. 

A família nunca saiu do país. Apesar da Independência, 

os vossos bens não foram nacionalizados. Algum segredo? 

At the end of the 19th century, in 1897, the ‘first’ João Ferreira 

dos Santos arrived on the Island of Mozambique, aged 19. 

From a small commercial establishment to the huge and 

varied businesses dotted around the country, especially in 

cotton and sisal, it was a life dedicated to the country that 

he chose to live and raise a family. Just over 120 years lat-

er, the João Ferreira dos Santos Group is still a benchmark  

in Mozambique.

Were you named João in honour of your great-grandfa-

ther?

The eldest son has always been João, and this time I was 

the lucky one. I was born in 1977 in Lisbon, and I lived until 

I was five in Mozambique, before returning at a later date.

Why did you leave Mozambique so early?

At that time the country was in a very poor state in terms 

of health and education. I studied in Portugal, graduated in 

Business Management and 

moved to Mozambique in 

2007, although I do spend 

some time in Lisbon.

Did you return in 2007 for 

any particular reason?

The company was found-

ed by my great-grandfather, 

João Ferreira dos Santos, in 

1897. He started out with a 

small shop and, as the years 

passed by, more companies of the most varied sectors 

came about. Later on, everything passed on to my grand-

father and then to my father. In 2007, my father shared it 

with my aunt, Fátima Ferreira dos Santos. She came to the 

conclusion that she did not want to live in Africa, it was 

too strenuous for her. My father was left with the part in  

Africa and one of the conditions was for me and my broth-

er Francisco, who is three years younger than I, to go  

to Mozambique.

While you were away, were you always aware of what 

the family business entailed?

Essentially agriculture. We farmed almost all of the north 

of Mozambique with cotton, tea, sisal, tobacco and citrus 

fruit, and there were also cattle. There were thousands of 

people who worked with us.

The family never left the country. Despite independence, 

your assets were never nationalised. Any secret behind 

this outcome?

When independence happened and these processes 

began, my father was incredibly resilient, saying: «I’m not 

leaving! It’ll take a lot more than this letter they send say-

ing 24 hours/20 kilos... I not going anywhere!» My father 

stood his ground. But it is also important to say that there 

my father and those in power enjoyed mutual respect. 

He also said: «We are doing our job, even though we are 

foreigners, so to get us out of here, they’ll have to do it by 

force.» That was one reason. The other one, I believe, was 

the company being extremely large and important in the 

agricultural sector. In that sense, they preferred to keep all 

those jobs. We had no special ties with power other than 

mutual respect for each other. And my father never left, 

that was the secret.

Despite being shared, the businesses were divided be-

tween you and your brother. How do you manage them?

Quando a independência aconteceu e começaram es-

ses processos, houve uma resiliência muito grande por 

parte do meu pai, que disse: «Eu não vou embora! Para me 

tirarem daqui, é preciso muito mais do que essa cartinha 

que enviam a dizer 24h/20 quilos... Eu não saio!». O meu 

pai impôs-se. Mas também é importante dizer que entre o 

meu pai e o poder havia respeito. Ele também disse: «Nós 

estamos a fazer o nosso trabalho, apesar de sermos es-

trangeiros; por isso, para nos tirarem daqui, tem de ser à 

força». Essa foi uma razão. A outra creio que foi pelo facto 

de a empresa ser extremamente grande e importante no 

sector agrícola. Nesse sentido, preferiram preservar todos 

aqueles postos de trabalho. Não tínhamos nenhuma liga-

ção com o poder a não ser respeito mútuo entre as partes. 

E o meu pai nunca saiu, esse foi o segredo.  

Apesar de partilhados, os negócios foram divididos en-

tre si e o seu irmão. Como é que os gere?

Os negócios foram divididos naturalmente, nada foi im-

posto. O meu irmão Francisco formou-se em Agronomia, 

«Não tínhamos nenhuma ligação 
com o poder a não ser respeito 

mútuo entre as partes. E o meu pai 
nunca saiu, esse foi o segredo.»  \\ 
«We had no special ties with power 
other than mutual respect for each 
other. And my father never left, that 

was the secret.»
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«Errar duas vezes pelo mesmo não 
nos acontece, se calhar isto é a razão 
do nosso sucesso» \\ «Making the 
same mistake twice isn’t something 
we do; maybe this is the reason for 

our success»

por isso, a parte agrícola praticamente já estava afecta a 

ele, que tem também a área automóvel. As minhas são a 

imobiliária e da construção. Neste momento temos quatro 

áreas de actuação, mas já tivemos mais. Durante estes 120 

anos da empresa desinvestimos em muitas. Agora são a 

agricultura, automóveis, imobiliária e construção. 

Explique um pouco de cada sector.

Na agricultura continuamos a ter o algodão em regime 

de fomento, em que temos cerca de 45 mil camponeses 

a trabalhar connosco. Começámos há pouco tempo com 

sisal, em Mochelia, perto da Ilha de Moçambique, e Geba, 

onde praticamente o meu bisavô começou. Temos também 

sal e cerca de mil hectares com soja, também no início. No 

ramo automóvel representamos várias marcas e estamos 

presentes em quase todas as províncias. No imobiliário, di-

reccionamo-nos para o segmento alto e temos construído, 

em Maputo e Tete, condomínios que são utilizados por es-

trangeiros que trabalham na Vale e na petrolífera ENI. Es-

tamos também a construir 

um edifício, com cerca de 30 

mil metros quadrados acima 

do solo, só de escritórios, em 

frente ao porto de Maputo. E 

temos também a Forjadora 

SA que é onde temos a base 

e, neste momento, também 

se direcciona para outro 

segmento, que são atrela-

dos, embora continuemos a trabalhar o aço. 

Como é trabalhar em família? 

Sempre ouvi dizer que trabalhar com família era confu-

so, mas no nosso caso criámos o nosso equilíbrio. O meu 

pai era o dono da empresa, para além de ser o nosso pai. 

O meu irmão era o meu colega de trabalho, trabalhava na 

secretária ao lado da minha, e o meu pai atrás de nós. Sem-

pre nos entendemos. Somos muito parecidos ao nível dos 

valores e princípios. Eu sei o que o meu irmão pensa e ele 

sabe sempre o que eu penso. 

Ao longo dos anos também tiveram insucessos?

Os insucessos são uma aprendizagem, todos erramos. 

Se chegámos até aqui, se calhar errámos pouco. Errar duas 

vezes pelo mesmo não nos acontece, se calhar isto é a ra-

zão do nosso sucesso. 

The businesses were divided naturally, nothing was im-

posed. My brother Francisco had studied Agronomy, so the 

agricultural part was practically already assigned to him; 

he also covers the automotive industry. Mine is real estate 

and construction. At this moment we have four business 

areas, but we have had more. Over these 120 years of the 

company we have divested many. They are now agricul-

ture, cars, real estate and construction. 

Tell us a bit about each sector.

In agriculture we still have cotton, in which we have 

about 45 thousand farmers working with us under a de-

velopment regime. We started farming sisal a short time 

ago, in Mochelia, near the Island of Mozambique, and Geba, 

practically where my great-grandfather started. We also 

have salt and about a thousand hectares with soy, also in 

the early stages. In the automotive sector we represent 

several brands and we are present in almost every prov-

ince. In real estate, we work within the upper segment and 

we have built, in Maputo and 

Tete, condominiums that are 

used by foreigners who work 

at Vale and the oil company 

ENI. We are also building an 

office building, with an area 

of about 30,000 square me-

tres above ground, across 

from the port of Maputo. 

And we also have Forjadora 

SA, which is where we have the base and, at the moment, 

is also working in another segment, agricultural and tipper 

trailers, although we continue to work with steel.

What is it like working with your family?

I’ve always heard that working with your family was 

confusing, but in our case we have achieved a balance. My 

father was the owner of the company, in addition to being 

our father. My brother was my work colleague; he worked 

in the office next to mine and my father was behind us. 

We always get on. We are very similar in terms of values   

and principles. I know what my brother is thinking and he  

always knows what I am thinking.

Have there been failures over the years too?

Failing is a learning process; we all make mistakes. If 

we’ve made it this far, maybe we’ve made few mistakes. 
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Há algum local em Moçambique que seja especial  

para si? 

A minha ligação com África sempre foi muito forte. To-

das as minhas origens estão em Moçambique. Sim, há um 

local onde gosto de estar, foi onde o meu bisavô começou, 

na Ilha de Moçambique. Tem uma magia especial, é sem 

dúvida ali que me sinto bem. 

Como gostaria de ver Moçambique num futuro  

próximo? 

Gostaria que os moçambicanos tivessem mais qualida-

de de vida e fosse reduzido o gap enorme que há entre o 

excesso e o não ter nada. Gostava que tivessem melhores 

condições de saúde e de educação, porque havendo isso, 

com certeza, haverá um futuro melhor. Se acontecer, fico 

muito contente, muito feliz.  

Making the same mistake twice isn’t something we do; 

maybe this is the reason for our success.

Is there one place in Mozambique that is special for you?

My ties with Africa have always been very strong. All my 

roots are in Mozambique. Yes, there is one place where I 

like being; it’s where my great-grandfather started, on the 

Island of Mozambique. It has a special magic. Without a 

doubt, that is where I feel good.

How would you like to see Mozambique in the near  

future?

I would like Mozambicans to have a better quality of life 

and for the huge gap between excess and having nothing 

to shrink. I would like them to have better health and edu-

cation conditions, because if we have that, there will surely 

be a better future. If this were to happen I would be very 

content, very happy.
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CEO do BIC Seguros, em Angola, há quase quatro anos, 

Fátima Monteiro mostra orgulho no percurso percorrido 

e no que a Instituição tem conquistado. Realça que o seu 

desempenho «é o reflexo do trabalho de toda a equipa do 

BIC Seguros sem excepção», uma equipa que tenta dia-

riamente fazer mais e melhor, sobretudo melhor, em prol 

da satisfação dos clientes e da criação de valor para An-

gola. Nesta entrevista à Villas&Golfe, a gestora destaca a 

abertura do Centro Médico BIC que visa providenciar um 

atendimento mais célere e próximo aos segurados do BIC  

Seguros, acrescentando, porém, que a abertura deste mo-

delo não significa uma entrada estratégica no sector da 

Saúde, «porque não é esse o nosso negócio principal».

CEO of BIC Seguros, in Angola, for almost four years,  

Fátima Monteiro is proud of the way things have developed 

and of what the institution has achieved. She highlights 

that her performance «is a reflection of the work of the 

entire BIC Seguros team, without exception», a team that 

each day strives to do more and better, especially better, in 

the interests of customer satisfaction and of creating val-

ue for Angola. In this interview with Villas&Golfe, the CEO 

highlights the opening of the BIC Medical Centre, which 

aims to provide a faster and more attentive service to BIC 

Seguros policyholders, adding, however, that opening this 

model does not imply a strategic entry into the health sec-

tor, «because this is not our main business».

FÁTIMA 
MONTEIRO

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  1- MIDAN STUDIO; 2-3 DIREITOS RESERVADOS
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«Estamos sempre focados em fazer mais 
e melhor» \\ «We are always focused on 

doing more and better»



Assumiu há cerca de quatro anos o cargo de presiden-

te da Comissão Executiva do BIC Seguros. Que evolução a 

Instituição sofreu desde então?

Temos feito um longo caminho de crescimento e, feliz-

mente, ao fim de três anos completos de actividade, temos 

orgulho no que já conquistámos. Fomos pioneiros na ver-

dadeira aplicação prática do conceito de Bancassurance e, 

apesar dos altos e baixos que qualquer caminho evolutivo 

apresenta, podemos e devemos olhar para trás e ter orgu-

lho no percurso percorrido, que ainda este mês conheceu 

mais um marco significativo, com a abertura do Centro 

Médico BIC.

Quais são as principais dificuldades com que o Bic  

Seguros se depara na perseguição dos seus objectivos? 

Trabalhamos sempre com o princípio de que não exis-

tem dificuldades, apenas oportunidades e, por isso, temos 

cumprido os objectivos a que nos propusemos. Claro que 

existem situações complexas, transversais a todo o sec-

tor, como por exemplo a necessidade de divisas para pa-

gamentos ao exterior em matéria de Resseguro e a perda 

de valor da moeda nacional, o que tem feito encarecer o 

custo com os prestadores. 

Obviamente que também a 

actual conjuntura faz com 

que haja uma menor capa-

cidade financeira, o que se 

traduz necessariamente em 

menor procura dos produtos 

de seguro. 

E quais são os grandes 

desafios que a Fátima Mon-

teiro enfrenta na qualidade 

de CEO da empresa?

Enquanto CEO, o meu desempenho é o reflexo do tra-

balho de toda a equipa do BIC Seguros, sem excepção, e 

para a qual o maior desafio não está no crescimento dos 

números, mas sim na satisfação dos clientes, na promoção 

contínua da sua fidelização a um preço justo para o servi-

ço prestado e na implementação de uma verdadeira cul-

tura de empresa. O grande desafio de toda a equipa do BIC  

Seguros é fazer sempre mais e melhor. Sobretudo melhor 

e com um grande espírito de equipa. Assim, o nosso maior 

desafio, e diariamente – importante frisar isto –, é prestar 

cada vez mais um serviço de excelência. 

Que tipo de produtos tem o BIC Seguros à disposição dos 

angolanos?

O BIC Seguros comercializa seguros do Ramo Vida e Não 

Vida. No Vida, temos os seguros vinculados a crédito e os 

seguros Vida Risco. No Não Vida, a oferta é muito extensa. 

Desde as ofertas para Empresas, como o Seguro Acidentes 

You became Chief Executive Officer of BIC Seguros 

about four years ago. How has the institution evolved 

since then?

We have travelled a long path of growth and, fortunately, 

after three full years of activity, we are proud of what we 

have already achieved. We have been pioneers in the true 

practical application of the Bancassurance concept and, 

despite the ups and downs that any process of evolution 

presents, we can and we should look back and take pride 

in the path we have taken, which this month too has en-

joyed yet another significant milestone, with the opening 

of BIC Medical Centre.

What are the main difficulties that Bic Seguros faces in 

pursuit of its goals?

We always work to the principle that there are no diffi-

culties, only opportunities and, therefore, we have met the 

goals we have set ourselves. Of course, there are complex 

cross-sector situations, such as the need for foreign cur-

rency for reinsurance payments abroad and the loss in 

value of the national currency, which has made provider 

costs more expensive. Obviously, the current situation also 

means that there is lower 

financial capacity, which 

necessarily translates into 

decreased demand for in-

surance products.

And what are the major 

challenges Fátima Mon-

teiro faces as CEO of the 

company?

As CEO, my performance 

is a reflection of the work of 

the entire BIC Seguros team, 

without exception, and for which the biggest challenge is 

not about improved results, but about customer satisfac-

tion, the continuous promotion of loyalty at a fair price for 

the service provided and about the implementation of a 

true corporate culture. The major challenge for the entire 

BIC Seguros team is to always do more and better. Espe-

cially better and with a great sense of team spirit. Thus, our 

greatest challenge, and a daily one at that – it is important 

to stress this - is to increasingly provide service excellence.

What kind of products does BIC Seguros have to offer 

Angolans?

BIC Seguros sells Life and Non-life insurance. In Life, we 

have insurance linked to credit and Life Risk insurance. In 

Non-life, the range of projects is very large. From products 

for companies, such as Workplace Accident Insurance, 

Multi-risk, Health, Transported Goods Insurance and Civil 

Liability, to products for private individuals, including Car 

Insurance, Multi-risk Home, Family Civil Liability Insur-

ance, among others.

What insurance has most contributed to the growth of 

the company in recent years?

We are unable to say that there is a best-selling product 

or that it has contributed much more than any others, and 

thank goodness that’s the case, as being dependent on 

something is always harmful. Within our private individual 

products, and in view of its legal requirement, Car Insur-

ance is in great demand. With regard to products offered to 

Companies, the area of Workplace Accident insurance and 

the Car Fleet Insurance, as well as Health Insurance, are all 

areas that have registered good growth rates.

How as interest in health insurance developed since its 

launch?

Due to its specific characteristics, BIC Seguros was very 

conservative in its launch. Currently, we only offer this 

de Trabalho, Multirriscos, Saúde, Seguros de Mercadorias 

Transportadas e Responsabilidade Civil, até à oferta para 

Particulares, Seguro Automóvel, Multirriscos Habitação, 

Seguros de Responsabilidade Civil Familiar, entre outros.

Qual foi o seguro que mais contribuiu para o crescimen-

to da empresa nos últimos anos?

Não podemos dizer que existe um produto mais ven-

dido ou que tenha contribuído com um grande destaque 

face aos outros, e ainda bem que assim é, uma vez que a 

dependência é sempre nociva. Na oferta para Particulares, 

e face à sua obrigatoriedade, o Seguro Automóvel tem uma 

grande procura. No que respeita à oferta para Empresas, o 

Ramo Acidentes de Trabalho e o Seguro Frota Automóvel 

são, bem como o Seguro Saúde, ramos que têm registado 

boas taxas de crescimento.

Qual tem sido a evolução da adesão ao seguro de saúde 

desde o seu lançamento?

«O grande desafio de toda a equipa 
do BIC Seguros é fazer sempre mais e 
melhor. Sobretudo melhor e com um 
grande espírito de equipa.» \\  «The 

major challenge for the entire BIC 
Seguros team is to always do more 

and better. Especially better and with 
a great sense of team spirit.»
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Em função das suas especificidades, o BIC Seguros foi 

muito conservador no seu lançamento. Actualmente, a 

oferta deste produto é apenas para empresas. Não obstan-

te, estamos muito satisfeitos com a cada vez maior ade-

rência ao nosso produto, que dispõe de uma ampla rede de 

prestadores de cuidados de saúde, acrescida agora do nos-

so próprio Centro Médico.

Com que intenção foi criado o Centro Médico BIC?

A abertura do Centro Médico BIC procura, acima de tudo, 

providenciar um atendimento mais célere e próximo aos 

segurados do BIC Seguros. Irá dispor de profissionais qua-

lificados que se dedicarão em exclusivo ao atendimento 

dos nossos clientes, com o objectivo de efectuar de for-

ma eficiente uma primeira filtragem dos casos clínicos. 

Tal permitirá, logo à partida, tratar os casos menos graves, 

efectuar análises e pequenos tratamentos e, quando for 

aplicável, reencaminhar para uma Clínica nossa parceira.

Quais são as suas valên-

cias clínicas e a sua capaci-

dade de atendimento?

Terá capacidade para ac-

tos de enfermagem e aná-

lises clínicas, consultas de 

Clínica Geral, Pediatria, Or-

topedia e Medicina Dentária. 

Nesta fase inicial, o Centro 

Médico está preparado para 

atender entre 50 a 60 pa-

cientes por dia. 

Prevê-se a criação de outros centros noutras zonas  

do país?

A curto prazo, não prevemos o alargamento deste mo-

delo. A abertura deste Centro Médico visa responder a uma 

necessidade específica, não se tratando de forma alguma 

de uma entrada estratégica no sector da Saúde, porque 

não é esse o nosso negócio principal.

Que outros projectos há em vista para um futuro próximo?

Estamos sempre focados em fazer mais e melhor. Neste 

momento estamos focados em realizar um bom início de 

ano e assegurar o arranque com sucesso da clínica. Exis-

tem, claro, outros projectos a ser estudados, sendo que a 

única certeza que podemos dar é que os mesmos visam 

sempre a satisfação dos nossos clientes e a criação de va-

lor para Angola.

product to companies. Nevertheless, we are very pleased 

with the increasing interest in our product, which has a 

wide network of health care providers at its disposal, now 

added to by our own Medical Centre.

What was the purpose behind the creation of the BIC 

Medical Centre?

The aim of the opening of the BIC Medical Centre is 

above all else to provide faster and more attentive service 

to BIC Seguros policyholders. It will have qualified profes-

sionals who will dedicate themselves exclusively to the 

care of our customers, with the aim of efficiently carry out 

an initial filtering of clinical cases. This will allow us to treat 

the less serious cases at the outset, to carry out tests and 

small treatments and, where applicable, to forward a pa-

tient to one of our partner clinics.

What clinical areas does it cover and its ability to care?

It will be primed for nurs-

ing care and clinical testing, 

General Practice, Paediat-

rics, Orthopaedics and Den-

tal Medicine. In this initial 

phase, the Medical Centre 

is set up to see between 50 

and 60 patients per day.

Are there plans to set up 

other centres in other parts 

of the country?

In the short term, we do 

not anticipate any expan-

sion of this model. The opening of this Medical Centre 

aims to respond to a specific need and is in no way a stra-

tegic entry into the health sector, because this is not our  

main business.

Are any other projects planned for the near future?

We are always focused on doing more and better. At the 

moment we are focused on achieving a good start to the 

year and ensuring the successful start of the clinic. There 

are, of course, other projects being studied, while the only 

we can say for certain is that these are always aimed at 

customer satisfaction and creating value for Angola.

«A abertura deste Centro Médico 
visa responder a uma necessidade 

específica, não se tratando de forma 
alguma de uma entrada estratégica 

no sector da Saúde» \\ « The 
opening of this Medical Centre aims 
to respond to a specific need and is 
in no way a strategic entry into the 

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

OPINIÃO \\ OPINION

A União Europeia deve estar unida para manter a Paz, a 

democracia, a defesa da dignidade humana e responder 

colectivamente aos desafios da globalização, alterações 

climáticas, demografia, escassez de recursos naturais, 

abastecimento energético, migrações e segurança. Os 

Fundos e os programas pós-2020 deverão traduzir estes 

objectivos, responder aos anseios e preocupações dos ci-

dadãos da UE, ser uma demonstração de solidariedade e 

de disponibilidade da UE para o reforço da competitividade, 

sustentabilidade e coesão social, económica e territorial.

A saída do Reino Unido representa uma diminuição anual 

de 10 mil milhões de euros no orçamento europeu. Por isso, 

defendemos mais receita através de novos recursos pró-

prios que não penalizem os contribuintes. As multas que 

são aplicadas em virtude da violação das regras da con-

corrência, parte dos lucros do Banco Central Europeu, uma 

taxa sobre as transacções financeiras, a tributação sobre 

os ‘gigantes’ do sector digital e a relativa ao comércio das li-

cenças de emissão são alguns exemplos. A fraude, a elisão 

e a evasão fiscal representam num ano o valor de sete or-

çamentos!  Exige-se coordenação dos Estados-Membros 

para este combate, a fim de termos mais justiça, uma leal 

concorrência e mais receita.

O orçamento da UE representa apenas 1% do seu PIB, mas 

tem um importante valor acrescentado. Cerca de 94% do 

seu montante é destinado ao investimento. Para Portugal, 

este orçamento é crucial, sendo responsável por mais de 

75% do investimento público.

O orçamento da UE ajuda a construir uma Europa forte, li-

derante, coesa e solidária.

Uma Europa unida, forte e solidária

A united, strong and concerted Europe
The European Union has to be united to maintain peace, 

democracy, the defence of human dignity and to respond 

collectively to the challenges of globalisation, climate 

change, demographics, lack of natural resources, energy 

supply, migration and security. Post-2020 funds and pro-

grammes should convey these objectives, respond to the 

wishes and concerns of EU citizens, and be a demonstra-

tion of EU solidarity and its readiness to strengthen com-

petitiveness, sustainability and social, economic and ter-

ritorial cohesion.

The UK’s exit represents an annual decrease of 10 billion 

Euros in the European budget. This is why we advocate 

more revenue through new resources within the EU that 

do not penalise taxpayers. Fines imposed for infringement 

of competition rules, part of the European Central Bank’s 

profits, a tax on financial transactions, taxation on ‘giants’ 

of the digital sector and that relative to emission allowance 

trading are a few examples. Fraud, tax avoidance and tax 

evasion in one year represent the value of seven budgets! 

Member States should be required to coordinate this fight 

in order to have more justice, fair competition and more 

revenue. 

The EU budget represents only 1% of its GDP, but it has sig-

nificant added value. About 94% of its amount is intended 

for investment. For Portugal, this budget is crucial, as it re-

sponsible for more than 75% of public investment.

The EU budget helps build a strong, leading, cohesive and 

united Europe.
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De olhos postos em Portugal, tudo indica que o turismo 

continuará a crescer este ano. O reconhecimento é inter-

nacional. Os mais diversos prémios atribuídos ao país vêm 

comprovar que Portugal é merecedor do título de Melhor 

Destino Turístico do Mundo, conferido pelo World Travel 

Awards, em Dezembro passado, depois de já ter sido elei-

to, pela mesma entidade, como o Melhor Destino Europeu 

do ano. Portugal está na moda. De acordo com os dados 

provisórios de Fevereiro, fornecidos pelo Instituto Nacional 

de Estatística (INE), em 2018 Portugal já obteve 5.459,7 mi-

lhões de dormidas – permanência de um indivíduo num 

With all eyes on Portugal, everything points to tourism 

enjoying continued growth this year. The recognition is in-

ternational. The host of awards given to the country prove 

that Portugal is more than worthy of the title of World’s 

Leading Destination 2017, awarded at the World Travel 

Awards, last December, after having already been vot-

ed Europe’s Leading Destination 2017 by the same body.  

Portugal is all the rage. According to provisional data 

from February, announced by the National Statistics In-

stitute (INE), in 2018 Portugal has already had 5.459,7  

million overnight stays – where an individual stays in 
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alojamento por um período compreendido entre as 12 ho-

ras de um dia e as 12 horas do dia seguinte. Na lista das dor-

midas, encontra-se, em primeiro lugar, a região de Lisboa 

com 1.696.278, tendo alcançado 764.075 hóspedes – indiví-

duos que efectuam pelo menos uma dormida num estabe-

lecimento de alojamento turístico –, seguindo-se o Algarve 

com 1.177.002 de dormidas 

(266.833 hóspedes), a Ma-

deira atingiu 961.531 dor-

midas (173.952 hóspedes), 

e, depois, o Norte de Portu-

gal com 809.553 dormidas 

(485.584 hóspedes). 

Portugal abriu as portas 

aos turistas estrangeiros, 

principalmente nos últimos 

dois anos, e não é por acaso 

que o país tem sido indicado 

como sendo um destino a 

visitar em 2018. No guia de 

viagens Lonely Planet, Por-

tugal está entre os 10 países TOP do mundo. Foram várias 

as distinções que Portugal recebeu em 2017. A Madeira foi 

considerada O Melhor Destino Insular do Mundo; a capital, 

Lisboa, arrecadou o prémio de Melhor Destino City Break, 

e o Porto, cidade revelação, foi eleito O Melhor Destino 

Europeu, pelo site European Best Destinations. Mas tan-

tas outras razões existem para se conhecer Portugal. A  

accommodation for a period between 12 noon and at 12 

noon the next day. The list is topped by the Lisbon region 

(1.696.278), which reached 764,075 guests – individuals who 

spent at least one night in a tourist accommodation estab-

lishment – followed by the Algarve with 1.177.002 overnight 

(266,833 guests), Madeira with 961.531 overnight (173,952 

guests), and then the North 

of Portugal with 809.553 

overnight (485.584 guests).

Portugal has opened its 

doors to foreign tourists, es-

pecially in the last two years, 

and it is no coincidence 

that the country has been 

named as a destination to 

visit in 2018. In the Lonely 

Planet travel guide, Portugal 

is among the world’s top 10 

countries to visit. Portugal 

received a host of accolades 

in 2017. Madeira was con-

sidered the World’s Leading Island Destination; the capi-

tal, Lisbon, won the award for World’s Leading City Break 

Destination, and Oporto, a breakthrough city, was voted 

Best European Destination by the European Best Destina-

tions website. But there are so many other reasons to visit 

Portugal. The national and international press have high-

lighted Portugal as a standout country in terms of tourism.  

imprensa nacional e a internacional têm apontado Portugal 

como um país de referência a nível turístico. Não é difícil, 

para quem vem de fora, e não só, render-se aos encantos de 

Portugal. Seja pelas magníficas praias que possuímos; pe-

los soberbos monumentos culturais; pelos magníficos ho-

téis, resorts, vilas ou cidades; pela excelente gastronomia; 

ou seja pelo ‘bem-receber’ do povo português, Portugal 

tem tudo para crescer, mais ainda, em 2018. 

Em 2017, países como a Alemanha, Bélgica, Brasil, a 

região da Escandinávia (inclui a Dinamarca, Finlândia,  

Noruega e Suécia), Espanha, EUA, França, Holanda, Itália, 

Reino Unido, entre outros países estrangeiros, e Portugal 

registaram mais de 57 milhões de dormidas (mais de 

20.600.000 hóspedes), tendo-se registado em Portugal 

cerca de 16 milhões de dormidas (mais de 7.900.000 hós-

pedes), ou seja, foi o país que teve o maior número em hós-

pedes e dormidas. No ranking das dormidas, segue-se o 

Reino Unido com 9.280.459 dormidas e cerca de 2.000.000 

It is not difficult, for those coming from abroad, and indeed 

within its borders, to surrender to the charms of Portugal. 

Whether for the magnificent beaches we have; for the su-

perb cultural monuments; for the magnificent hotels, re-

sorts, towns or cities; for the excellent gastronomy; or for 

the wonderful welcome given by the Portuguese people, 

Portugal has all it needs to grow, even more, in 2018.

In 2017, countries such as Germany, Belgium, Brazil, 

Scandinavia (including Denmark, Finland, Norway and 

Sweden), Spain, the USA, France, the Netherlands, Italy, the 

UK, among other foreign countries, and Portugal registered 

more of 57 million overnight stays (more than 20,600,000 

guests), with about 16 million overnight stays in Portugal 

(more than 7,900,000 guests), in other words, it was the 

country with the largest number of guests and overnight 

stays. In the ranking of overnight stays, the UK comes in 

next, with 9,280,459 overnight stays and about 2,000,000 

guests. Then, other foreign markets reached 8,602,963 

Portugal abriu as portas aos turistas 
estrangeiros, principalmente nos 

últimos dois anos, e não é por acaso 
que o país tem sido indicado como 

sendo um destino a visitar em 2018. 
\\ Portugal has opened its doors to 

foreign tourists, especially in the last 
two years, and it is no coincidence 

that the country has been named as 
a destination to visit in 2018.
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de hóspedes. Depois, outros mercados estrangeiros atin-

giram 8.602.963 dormidas e ficaram perto dos 3.100.000 

hóspedes. Em quarto lugar, ficou a Alemanha com 

5.645.594 dormidas e cerca de 1.300.000 hóspedes. Ain-

da que nas dormidas Portugal, Reino Unido e Alemanha 

tenham ficado à frente dos restantes países, no que toca a 

hóspedes a entrar no país, depois de Portugal e do Reino 

Unido, quem teve maior número de entrada de hóspedes 

foi Espanha (1.724.284), França (1.344.418) e só depois a 

Alemanha, seguindo-se os 

restantes países. Os únicos 

países que registaram uma 

queda em hóspedes, em 

comparação com o ano de 

2016, foram a Holanda e a 

Bélgica, sendo que a Bélgica 

também registou um me-

nor número em dormidas. 

Em 2017, Portugal recebeu mais de 20 milhões de hóspe-

des, mais 8,9% face ao ano transacto. O turismo represen-

ta 12,5% do Produto Interno Bruto Nacional (PIB). Lisboa 

registou o maior número de entradas, mas tantas outras 

cidades cresceram. O Alentejo, por exemplo, teve um cres-

cimento acentuado. A marca ‘Portugal’ anda nas bocas 

do mundo e o Turismo é o principal motivador. Também o 

overnight stays with close to 3,100,000 guests. Fourth, 

came Germany, with 5,645,594 and about 1,300,000 

guests. Although Portugal, the United Kingdom and Ger-

many stayed ahead of the other countries, with respect to 

guests entering the country, after Portugal and the United  

Kingdom, the largest number of guests was Spain 

(1,724,284), France (1,344,418) and then Germany, followed 

by the remaining countries. The only countries that record-

ed a drop in guests compared to 2016 were the Netherlands  

and Belgium, with Belgium 

also registering a lower 

number of overnight stays.

In 2017, Portugal wel-

comed more than 20 million 

tourists, 8,9% more than last 

year. Tourism represents 

12,5% of the Gross Domestic 

Product (GDP). Lisbon had 

the highest number of entries, but so many other cities 

grew. The Alentejo, for example, has grown a great deal. 

The ‘Portugal’ brand is on the world’s lips and tourism is 

the main motivator. Also the appearance of new Local 

Accommodation units has brought more supply to the na-

tional market. Demand is high, but the supply is beginning 

to struggle. Not wishing to see Portugal as a country that 

aparecimento de novos espaços de Alojamento Local veio 

trazer mais oferta ao mercado nacional. A procura é muita, 

mas a oferta começa a ser pouca. Não querendo colocar 

Portugal como um país que limitará a entrada de turistas, 

a oferta hoteleira, o Alojamento Local e os novos projectos 

turísticos que têm vindo a figurar irão proporcionar uma 

melhor oferta ao mercado estrangeiro. Tudo indica que 

2018 será mais um ano de forte turismo português. Haverá 

um maior crescimento das receitas e a sazonalidade pode-

rá vir a deixar de existir. 

Com um país rico em ofertas turísticas, acolhedor e a 

ocupar o ranking dos melhores do mundo, Portugal tem 

tudo para vingar. Só na passada época pascal os portugue-

ses esgotaram Albufeira e Vilamoura, talvez pelo excelen-

te clima que harmoniza esta altura do ano. Mas, também, 

o Porto não ficou atrás – 80% das camas foram reserva-

das por estrangeiros, assim como em Lisboa a procura foi 

grande. Esta é a marca ‘Portugal’. 

will limit the entry of tourists, the choice of hotels, Local 

Accommodation and new tourist projects that have been 

appearing on the scene will help provide a better choice 

and supply to the foreign market. Everything points to 2018 

being another year of strong Portuguese tourism. There 

will be greater revenue growth and seasonality may cease 

to exist.

With a country rich in tourism facilities, which is wel-

coming and ranks among the best in the world, Portu-

gal has everything it needs to succeed. In the recent 

Easter season alone, the Portuguese booked out Albu-

feira and Vilamoura, perhaps because of the excellent 

climate enjoyed at this time of year. But Oporto was not 

far behind - 80% of the beds were reserved by foreign-

ers, just as in Lisbon, where demand was also high. This 

is the ‘Portugal’ brand.

Em 2017, Portugal recebeu mais de 20 
milhões de turistas, mais 8,9% face 

ao ano transacto. \\ In 2017, Portugal 
welcomed more than 20 million 

tourists, 8,9% more than last year.
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MAIOR CADEIA DE LOJAS DE GOLFE EM PORTUGAL

CLUB-FITTING OFICIAL DAS SEGUINTES MARCAS

WWW.NEVADABOBSGOLF.PT

ESTORIL - 214 675 366 | JAMOR - 926 250 198 | BELOURA - 309 759 585
PAÇO LUMIAR - 217 591 719 | ALMANCIL - 289 395 293 | VILA SOL - 289 320 370

 SILVES - 282 440 130 | QTA DA RIA - 281 950 580 | VALE DA PINTA - 282 340 900
GRAMACHO - 282 340 900 | ALTO GOLFE - 282 460 870 | VALE DO LOBO - 289 398 436 

ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

O saudoso Professor Hernâni Lopes falava na importância 

do «Hiper-cluster» do Mar para a economia portuguesa. Sa-

lientava a relevância do Oceano Atlântico, não apenas pelos 

recursos existentes nos fundos marinhos, mas ainda por-

que aproximava as regiões mais desenvolvidas do Mundo 

e porque Portugal, em conjunto com outros países da co-

munidade lusófona, dispõe de uma ampla plataforma con-

tinental, fazendo sentido definir uma estratégia orientada 

para o aproveitamento de um importante recurso potencial. 

Como salientava a diversidade de actividades, desde as pes-

cas ao transporte mercantil, passando pelos combustíveis 

fósseis, pelas energias renováveis e pela gestão de infraes-

truturas portuárias, que poderiam ser desenvolvidas.

E, no essencial, tinha razão. Não se tratava, todavia, de pro-

curar implementar um «hiper-cluster», mas antes de um 

conjunto diversificado de ‘clusters’, já que se tratava e se 

trata de conceber estratégias desenvolvimentistas para 

um conjunto muito diversificado de sectores, sendo, ainda, 

que qualquer um deles apresenta especificidades próprias. 

E importa ter presente, já agora, que a criação de um ‘clus-

ter’ implica a existência de associações empresariais fortes, 

com capacidade de investirem em centros de investigação 

e em observatórios que estejam, por sua vez, ligados a uni-

versidades, criando-se uma dinâmica de aprendizagem e de 

inovação. O papel do Estado, neste domínio, deve ser o de in-

centivar a criação de associações empresariais em sectores 

ligados ao Mar, apoiando a emergência de centros de inves-

tigação e promovendo, simultaneamente, a aproximação às 

universidades. E a articulação futura de experiências entre 

Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe poderia vir a ser, 

também, do maior interesse.

Importa, todavia, começar por definir uma estratégia de in-

tervenção consistente...

Não será fácil. Mas importa reconhecer que pouco se fará 

enquanto tal não acontecer.

Nem mais, nem menos...

O «Hiper-cluster» do Mar

The «Hypercluster» of the Sea
The late Professor Hernâni Lopes spoke about the im-

portance of the «Hypercluster» of the Sea for the Por-

tuguese economy. He highlighted the relevance of the  

Atlantic Ocean, not only because of deep sea resources, 

but also because it brought the most developed regions of 

the world closer together and because Portugal, together 

with other countries of the Portuguese speaking commu-

nity, has a large continental shelf. It therefore makes sense 

to define a strategy aimed at taking advantage of an im-

portant potential resource.

He also highlighted the diversity of activities, from fisheries 

and commercial transport, to fossil fuels, renewable ener-

gies and management of port infrastructures, which could 

be developed.

And, in essence, he was right. It was not, however, a mat-

ter of implementing a «hypercluster», but rather a diversi-

fied group of clusters, since it was, and is, a matter of de-

vising developmental strategies for a very diverse series 

of sectors, with any one of them having its own specific  

characteristics.

And it should be kept in mind, while we’re at it, that the cre-

ation of a cluster implies the existence of strong business 

associations, with the ability to invest in research centres 

and observatories that are, for their part, associated with 

universities, creating momentum in terms of learning and 

innovation. The role of the state in this area should be to 

encourage the creation of business associations in sec-

tors associated with the sea, supporting the creation of 

research centres, while at the same time, bringing univer-

sities closer together. And the future networking of expe-

riences between Portugal, Cape Verde and São Tomé and 

Príncipe could also be of the greatest interest.

It is important, however, to begin by defining a solid inter-

vention strategy...

It won’t be easy. But it is important to recognise that little 

will be done until this happens.

Nothing more, nothing less...
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ANTÓNIO BAGÃO FÉLIX
Economista
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

Elegi, simbólica e caricaturalmente, como o meu ‘maior 

erro’ um episódio da minha juventude. Com uma forte dor 

de dentes, dirigi-me para a consulta de um médico que 

não conhecia, num tempo em que a marcação era a nos-

sa chegada. Ao dirigir-me ao consultório, troquei o 2.º pelo 

3.º andar e entrei num outro gabinete. Depois da prover-

bial espera, chegou a minha vez de ser atendido. O médico 

começou por preencher minuciosamente a minha ficha, 

num tempo em que o computador pessoal ainda estava 

para nascer, e eu – desconfiado – olhava para a sala sem 

deparar com a parafernália do tenebroso aparelho de bro-

car os dentes, mas vendo, em substituição, uma inabitual 

marquesa. Quando o médico perguntou de que me quei-

xava, eu, naturalmente, indiquei-lhe por palavras e por 

gestos, o meu dente do siso que implorava tratamento. O 

médico respondeu-me que o seu colega da especialidade 

dentária era no andar de baixo. «Sou cardiologista e não 

tenho tempo para estes erros», concluiu… Saí cabisbaixo e 

com o siso a latejar ainda mais… Se, nesse tempo, já tivesse 

lido Vergílio Ferreira, diria (com absoluta propriedade) que 

«a verdade é um erro à espera de vez».

Ora aí está, de um modo quase alegórico, a origem de mui-

tos dos nossos erros como humanos e frágeis que somos: a 

falta de ponderação entre a razão, o bom senso, a lucidez e 

o discernimento (ou seja, o siso), e a emoção, a sensibilida-

de, o afecto, a generosidade e a utopia (ou seja, o coração)! 

Que também reflectem o modo como, na vida, arbitramos 

e decidimos entre o importante e o urgente. O importante 

quase sempre não é urgente e, muitas das vezes, o urgente 

não tem importância. Ali, com as dores de dentes, o urgen-

te toldou-me a noção do importante…

Só erra quem age, faz ou decide. Há quem consiga andar a 

vida toda sem nunca errar porque não lhe deu essa possi-

bilidade ao pedinte erro. 

O certo é que o erro faz parte da nossa existência. É a cons-

tatação da nossa debilidade, mas pode ser também a bús-

sola da nossa capacidade. Desde que não se abuse e se 

inove na pedagogia contida na aprendizagem através do 

erro. Umas vezes pelo siso, outras com o coração.

A Pedagogia do Erro 

The Education of Error
I have chosen, symbolically and as if in caricature, my ‘big-

gest mistake’ to be an episode from my youth. Suffering 

from terrible toothache, I went to a dental practice I had 

never been to, at a time when your arrival time was your 

appointment. When making my way to the practice, I mis-

took the 2nd floor for the 3rd and went to another practice. 

After the proverbial wait, it was my turn to be seen. The 

dentist began by carefully filling out my file, at a time when 

the personal computer was yet to be created, and I - sus-

picious - looked around the room without coming across 

any of the paraphernalia of the dark apparatus needed for 

drilling teeth, and instead spied an unusual gurney. When 

the doctor asked what my problem was I, of course, told 

him, through words and gestures, about my wisdom tooth 

that was in dire need of treatment. The doctor told me that 

his dental colleague was downstairs. «I am a cardiologist 

and I have no time for such mistakes», he concluded... I left 

his practice crestfallen, my tooth throbbing even more. If I 

had already read anything by Vergílio Ferreira at that time, 

I would have said (with absolute propriety) that «truth is a 

mistake waiting for its turn».

Now here lies, almost allegorically, the origin of many of 

our mistakes as human and fragile as we are: the lack of 

consideration between reason, common sense, lucidity 

and discernment (or in other words, wisdom), and emo-

tion, sensitivity, affection, generosity and utopia (or in oth-

er words, the heart)! Which also reflect the way in which, 

in life, we arbitrate and decide between the important and 

the urgent. The important thing is not always urgent and 

often what is urgent has no importance. There, with my 

toothache, the urgency blurred my notion of what was  

important...

Only those who act, do or decide make mistakes. There are 

those who manage to make their way through life without 

ever making mistakes because they did not give this pos-

sibility to the beggarly mistake.

The truth is that to err is part of our existence. It is the real-

isation of our weakness, but it can also be the compass of 

our ability. Provided that you do not overdo it and try new 

ways thanks to the educational value contained in learn-

ing through error. Sometimes through wisdom, others 

through the heart.

WWW.CM-STIRSO.PT
/CM-STIRSO.PT
 MUNICIPIO_DE _ SANTO_TIRSO
 ISSUU.COM/SANTOTIRSO

ESTAMOS 
À SUA ESPERA

SANTO
TIRSO
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PAULO MORAIS
Presidente da Frente Cívica
President of ‘Frente Cívica’

OPINIÃO \\ OPINION

Os portugueses vivem cada vez mais tempo. O aumen-

to da esperança média de vida para os 79 anos deve-se 

à melhoria dos níveis gerais de sanidade, a mais limpeza 

urbana, a melhor saneamento. Contudo, a sociedade não 

se preparou atempadamente para as consequências do 

envelhecimento e os problemas sentem-nos hoje, peno-

samente, pelos idosos e pelas suas famílias. 

Com a idade chega, para muitos, o isolamento. No interior 

do país, desertificado, mas também nas áreas metropolita-

nas, vemos os idosos a viverem muitas vezes abandona-

dos, sitiados nas suas próprias habitações. Os movimentos 

demográficos fizeram desaparecer o conceito de família 

alargada, que permitia outrora que os filhos amparassem 

os pais, enquanto estes auxiliavam os netos.

A par da solidão, a falta de saúde é o aspecto mais dramá-

tico do envelhecimento da população. Particularmente 

dolorosa é a situação dos que sofrem com patologias de-

generativas. Só a doença de Alzheimer atinge hoje mais de 

100 mil portugueses. Não havendo condições para manter 

os idosos em casa, os familiares internam-nos em institui-

ções que, apesar de desenvolverem um trabalho meritó-

rio… também não dispõem de condições. Os lares e centros 

de dia recebem, nas mesmas instalações, idosos saudá-

veis, ao lado de outros que padecem de Alzheimer. As ins-

tituições não descobrem soluções para esta coexistência, 

não dispõem ainda de respostas técnicas adequadas. As 

famílias desesperam.

É pois no apoio à terceira idade que todos têm agora de in-

vestir. Privados que queiram rentabilizar activos no apoio 

a idosos, mas também Estado, Instituições de Solidarieda-

de – a Sociedade em geral. É urgente apoiar aqueles para 

quem é urgente viver.

Viver Mais! Viver Melhor!

Live Longer! Live Better!
The Portuguese live longer and longer. The increase in the 

average life expectancy up to 79 years is down to improve-

ment of general health levels, to more urban cleaning, and 

to better sanitation. However, society has not prepared it-

self for the consequences of aging in a timely manner, and 

today the problems are being painfully felt by the elderly 

and their families.

For many, with age comes isolation. In the depopulated in-

terior of the country, but also in metropolitan areas, we see 

elderly people often living abandoned, under siege in their 

own homes. Demographic movements have done away 

with the concept of extended family, which formerly en-

abled children to support their parents, while they helped 

them with the grandchildren.

In addition to loneliness, poor health is the most dramatic 

aspect of an ageing population. Particularly painful is the 

situation of those suffering from degenerative disorders. 

Alzheimer’s disease alone affects more than 100,000 Por-

tuguese people. As they do not have the right conditions 

to keep the elderly at home with them, their families put 

them into care homes, which, despite doing work wor-

thy of praise... don’t have the right conditions either. Care 

homes and day centres welcome, in the same facilities, 

healthy elderly people, alongside others, who are suffering 

from Alzheimer’s. These institutions are able to find solu-

tions for this coexistence; they are yet to have adequate 

technical answers. Families are left desperate.

We therefore all need to invest in the elderly. Private indi-

viduals who want to maximise their assets in supporting 

the elderly, but also the state, charity institutions – society 

in general. It is imperative to support those for whom it is 

imperative to live.
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O período Naturalista marcou o seu tempo. As obras 

eternizaram a sua alma. Alguns dos seus seguidores de-

ram continuidade à sua arte. José Malhoa, artista plástico 

português, deixou para a posteridade um espólio cultural 

invejável – que pode ser visto, em parte, no Museu José 

Malhoa, nas Caldas da Rainha. Foi nesta terra que o pintor 

nasceu, em 1855. Foi um autodidacta. Aos oito anos de ida-

de rumou a Lisboa. Foi viver com o irmão e trabalhar com 

ele na sua loja. Mas reza a história que uma senhora, que 

tinha consciência das capacidades artísticas de Malhoa, o 

desafiou a seguir o caminho das artes. Assim foi. Malhoa 

veio a cursar Belas Artes, em Lisboa. Era ainda um jovem 

The Naturalist period marked his time. His works eter-

nalised his soul. Some of his followers continued his art. 

José Malhoa, Portuguese artist, left behind an enviable 

cultural treasure – which can be seen, in part, at the José 

Malhoa Museum, in Caldas da Rainha. It was in this part 

of the world that the painter was born, in 1855. He was a 

self-taught painter. At the age of eight he moved to Lis-

bon. He went to live with his brother and work with him in 

his shop. But the story goes that a lady, who was aware of  

Malhoa’s artistic abilities, challenged him to follow a career 

in the arts. And that’s just what happened. Malhoa ended 

up studying Fine Arts, in Lisbon. He was still a boy when 
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«O pintor mais português de Portugal»
«Portugal’s most portuguese painter»



quando terminou, tinha 12 anos. Manteve-se na capital. 

Só mais tarde, regressou às Caldas da Rainha, a convite 

de António Montês (estava ligado aos caminhos de ferro e 

era uma figura emblemática das Caldas da Rainha, muito 

ligada às elites nacionais). Montês lançou-lhe um desafio: 

criar uma obra de arte e oferecer ao povo das Caldas da 

Rainha. Malhoa pintou um quadro (peça exposta no mu-

seu) com a Rainha Dona Leonor – fundadora da cidade e 

do Hospital Termal. 

É difícil precisar qual é a obra mais valiosa de José  

Malhoa, porque cada uma tem o seu valor. Parte das obras 

estão no Museu José Malhoa, mas tantas outras (que nin-

guém sabe o paradeiro) estão espalhadas por Portugal 

e pelo mundo. Na reserva do Museu existe um álbum, a 

desenho, onde estão os primeiros esboços do pintor: o 

primeiro traçado ao ar livre, a técnica a olho nu, a paisa-

gem natural... Malhoa enquadrou-se no período da história 

da arte, conhecido como Naturalismo, em Portugal. É, por 

muitos, considerado «o pintor mais português de Portu-

gal», e, também, o que conseguia captar, com maior inten-

sidade, a luz do sol. À época, houve a passagem do perío-

do do Romantismo – mestres desta primeira geração de  

Naturalistas –, para uma era mais de luz e brilho natural. 

Talvez tenha sido essa busca pela luz que fez com que 

passasse a haver discípulas de Malhoa. Exemplo disso é a 

artista Maria de Lurdes de Melo e Castro que até chegou a 

ser retratada pelo próprio pintor. Algumas obras da pinto-

ra também estão no Museu. Malhoa era versátil. Pintava 

paisagens, a marinha, o histórico e o retrato. Criou obras 

de grande dimensão. Não chegou a ganhar a bolsa para ir 

para Paris (como havia ganhado o Marques de Oliveira e 

Silva Porto). Ficou sempre em Portugal. Mas quis sempre 

mais e, por isso, conquistou o título de «pintor mais cotado 

internacionalmente». Expôs em vários países. Hoje é no 

Museu José Malhoa que as relíquias podem ser vistas. Em 

he was finished, at just twelve. He remained in the capital. 

He only returned to Caldas da Rainha later on, at the invi-

tation of Antonio Montês (he was involved in the railway 

business and was an iconic figure from Caldas da Rainha, 

closely associated the nation’s elite). Montês gave him a 

challenge: to create a work of art and to give it to the peo-

ple of Caldas da Rainha. Malhoa painted a work (on show 

in the museum) depicting Queen Dona Leonor – founder 

of the city and the Thermal Hospital.

It is difficult to specify which of José Malhoa’s works is 

the most valuable, because each of them has its own val-

ue. Some of the works are in the José Malhoa Museum, but 

so many others (no one knows their exact whereabouts) 

are scattered throughout Portugal and the world. The mu-

seum’s collection includes an album, of drawings, con-

taining the painter’s first sketches: his first drawing in the 

open air, the naked eye technique, the natural landscape...  

Malhoa was painting during the period of art history known 

as Naturalism, in Portugal. He is considered by many to be 

«Portugal’s most portuguese painter», and also the artist, 

who was able to capture the light of the sun with greater 

intensity. This time also saw the the period of Romanticism 

– masters of this first generation of Naturalists –, for an era 

more of light and natural lustre.

It may have been this search for light that led to Malhoa 

having disciples. An example of this is the artist Maria de 

Lurdes de Melo e Castro, who even had her portrait paint-

ed by the Malhoa himself. Some works by this disciple are 

also on show in the museum. Malhoa was versatile. He 

painted landscapes, navy subjects, historical works and 

portraits. He created large scale pieces. He wasn’t award-

ed the scholarship to go to Paris (this went to the Marques 

de Oliveira e Silva Porto instead). He never left Portugal.  

But he always wanted more and, for that reason, he earned 

the title of «painter most valued internationally». He  

2005, o edifício sofreu obras de requalificação. «Antes do 

encerramento fizemos uma grande exposição, com obras 

de Malhoa e recorremos a particulares e aí conseguimos, 

também, localizar algumas peças. Foi uma belíssima ex-

posição.», conta-nos Carlos Coutinho, director do Museu 

José Malhoa. 

Carlos acrescentou, ainda, que «a importância do Museu 

José Malhoa é de âmbito nacional, e tem uma particulari-

dade que nenhum outro museu tem: é o primeiro museu 

nacional a ser criado de raiz para fins museológicos, em 

Portugal». Todo o edifício, que data a 1940, foi construído 

de acordo com a colecção que iria albergar (daí o museu 

também estar inserido no parque). Contudo, a génese do 

museu remonta a 1926, data em que Malhoa oferece o qua-

dro da Rainha. Depois, o próprio autor é que faz a doação 

das primeiras obras ao Museu. Mais tarde, também a irmã 

do artista acabou por doar algumas obras que tinha na fa-

mília. E assim surgiram as primeiras colecções. 

Com o passar do tempo, criou-se a liga de amigos do 

Museu José Malhoa, que ainda hoje existe, com a finalida-

de de conseguir reunir colecções. Malhoa veio a falecer em 

1933 (nasceu a 28 de Abril de 1855), e, meio ano depois da 

morte do mestre (em 28 de Abril de 1934), é aberta ao pú-

blico a primeira exposição. Essa apresentação passou a ser 

feita sazonalmente, entre a data de nascimento do pintor 

José Malhoa, 28 de Abril, e a data da morte, 26 de Outubro 

de 1933. 

exhibited in several countries. Today his treasures can be 

seen at the José Malhoa Museum. In 2005, the building 

underwent renovation works. «Before we closed we held a 

major exhibition, with works by Malhoa and work sourced 

from private owners from whom we managed to locate 

some pieces. It was a beautiful exhibition.», Carlos Coutin-

ho, director of the José Malhoa Museum tells us.

Carlos adds that «the José Malhoa Museum is of na-

tional importance, and has a particular trait that no other 

museum has: it is the first national museum to be creat-

ed from scratch for museum purposes in Portugal». The 

whole building, which dates back to 1940, was built in line 

with the collection it would house (hence the museum 

also being located within the park). However, the genesis 

of the museum dates back to 1926, when Malhoa gave the 

picture of the queen. Afterwards, the artist himself donat-

ed the first works to the museum. Later on the artist’s sis-

ter also ended up donating some works that she had in the 

family. And so the first collections appeared.

As time went by, the league of friends of the José Mal-

hoa Museum was created, which still exists today, with the 

aim of assembling collections. Malhoa died in 1933 (he was 

born on April 28, 1855), and, half a year after the master’s 

death (on April 28, 1934), the first exhibition was opened 

to the public. This presentation was made seasonally, be-

tween the birth date of the painter José Malhoa, April 28, 

and the date of his death, October 26, 1933.
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Situando-nos na História portuguesa: em 1929, 1930, o 

país passou por um período conturbado, mas, em 1933, já se 

encontrava numa fase de estabilidade. Em Agosto de 1940, 

o Museu inaugura. Abrem-se as portas. Quando entramos 

no Museu encontramos a colunata, depois a recepção e as 

salas envolventes. O Museu foi ganhando forma nos anos 

50, 56 e 57 e foi ampliando a outras colecções. Existem ou-

tras salas, que não só a de Malhoa – Salão Nobre –, como a 

sala de esculturas de grande geometria, com pé direito alto, 

que recebeu a colecção da doação de Francisco Franco. 

Existe, também, a sala da primeira geração de Naturalistas, 

onde se insere o ‘Grupo de Leão’ – que foi o primeiro gru-

po a surgir com as primeiras exposições que fizeram em 

torno desta temática do Naturalismo. Entre outros temas,  

Finding our historical bearings of the country at the 

time: 1929-30 was a troubled period in the history of  

Portugal, but, by 1933, there was already a phase of sta-

bility. The museum was opened in August 1940. The doors 

were opened. On entering the museum we find the col-

onnade, then the reception and the surrounding rooms. 

The museum gained shape in the 50s, 1956-57, and was 

expanding with other collections. There are other rooms, 

not just Malhoa’s – the Great Hall –, such as the high-ceil-

inged room of highly geometric sculptures, housing the 

collection of Francisco Franco’s donation. There is also the 

room of the first generation of Naturalists, which contains 

the ‘Lion Group’ – which was the first group to emerge with 

the first exhibitions they did with Naturalism as the theme. 

existem obras de desenho, aguarela, esculturas, expo-

sições temporárias, tudo dentro do período de que esta-

mos a falar, da última metade do século XIX e da primeira  

do século XX. 

Este Museu é precisamente um guardador de jóias. Era 

assim que era visto. Da clarabóia, com filtros, entra a luz 

natural, que faz a relação das colecções do interior com a 

natureza exposta no exterior. Aqui, o visitante percorre o 

Museu e, ao mesmo tempo, aprecia a beleza da paisagem 

natural que espreita através das extensas janelas em vi-

dro. Para além de Museu, o espaço serve ainda de palco 

para concertos. 

É certo que a onda do Naturalismo está a ganhar adep-

tos, porque é uma temática identitária, ou seja, pintam-se 

costumes. Um retrato real do nosso país. E porque os mu-

seus têm de ser espaços vividos, sirvam-se deste espaço 

como lugar de reflexão e inspiração. 

Among other themes, there are drawings, watercolours, 

sculptures, temporary exhibitions, all within the period we 

are talking about, the second half of the 19th century and 

the first of the 20th century.

This museum is precisely a keeper of jewels. That was 

how it was seen. From the skylight, with filters, natural 

light enters, forming the relationship of the collections in-

side with nature on show outdoors. Here, the visitor pass-

es through the museum and, at the same time, enjoys the 

beauty of the natural landscape that can be seen through 

the large glass windows. In addition to the museum, the 

space also serves as a venue for concerts.

The Naturalism movement is certainly gaining fans, as 

it deals with identity, that is to say, it portrays customs. A 

true picture of our country. And because museums have 

to be living spaces, use this space as a place of reflection 

and inspiration.

Villas&Golfe  \\ 45 44 \\  Villas&Golfe



ART  CULTURE

CASA E MUSEU 
GUERRA JUNQUEIRO

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

Uma história, uma vida \\ A story, a life

Ai, há quantos anos que eu parti chorando / Deste meu 

saudoso, carinhoso lar! / Foi há vinte?... Há trinta?... Nem 

eu sei já quando! / Minha velha ama, que me estás fi-

tando, / Canta-me cantigas para me eu lembrar!... (...), é 

um trecho do poema «Regresso ao Lar», de Guerra Jun-

queiro, em Os Simples. Deu a volta ao mundo, em poesia. 

Encontrou decepções, enganos e pesares. Desfez-se em 

poesias que marcaram o final do século XIX. Abílio Ma-

nuel Guerra Junqueiro nasceu a 15 de Setembro de 1850 

em Freixo de Espada à Cinta. Formou-se em Direito, pela 

Universidade de Coimbra. Foi deputado e jornalista. Mas, 

por influência de Baudelaire, Prondhon, Victor Hugo e Mi-

chelet, viu-se encantado pela veemente escrita poética.  

E muito ele escreveu. 

Oh, how many years is it since I left, in tears / This, my 

dearly-missed, loving home! / Was it twenty?... Thirty?... 

Not even I know when! / My old nanny, staring at me, 

/ Sing me songs so I can remember!... (...), is a passage 

from Guerra Junqueiro’s poem «Return to Home», in Os 

Simples. He travelled the globe, in poetry. He found de-

ception, deceit, and regrets. He relieved himself of them 

in poetry that marked the end of the 19th century. Abílio 

Manuel Guerra Junqueiro was born on September 15, 

1850 in Freixo de Espada à Cinta. He studied Law at the  

University of Coimbra. He was an MP and a journalist. 

But, influenced by Baudelaire, Prondhon, Victor Hugo, and 

Michelet, he was enchanted by fervent poetic writing.  

And he wrote a lot of it.

CASA NATAL GUERRA JUNQUEIRO \\ BIRTHPLACE OF GUERRA JUNQUEIRO



Maior do que nós, simples mortais, este gigante / foi da 

glória dum povo o semideus radiante. / Cavaleiro e pastor, 

lavrador e soldado, / seu torrão dilatou, inóspito monta-

do, / numa pátria... E que pátria! A mais formosa e linda / 

que ondas do mar e luz do luar viram ainda! (...), escreveu 

Guerra Junqueiro sobre «Portugal», em Pátria. Nascido 

num século em que os poemas eram ressonantes no es-

paço público, o poeta português resistiu à monarquia e le-

vou os seus pensamentos muito além do imaginário. Era, 

por muitos, apelidado de «Victor Hugo português». Pelas 

suas poesias, ou, quem sabe, pela sua resistência ao tempo 

e aos costumes da época. Entre as sátiras e os líricos, vie-

mos conhecer a Casa natal de Guerra Junqueiro, que se en-

contra no concelho de Freixo de Espada à Cinta – concelho 

banhado pelas águas do Douro e composto por uma vasta 

fauna e uma beleza paisagística preciosa. Alguns quilóme-

tros tivemos de percorrer até chegar à vila transfronteiriça 

do Distrito de Bragança, mas nada impediu que esta via-

gem, que parece distante, se transformasse em algo repe-

tível. De olhos postos no país vizinho, Espanha, ali se pausa 

no tempo e nas horas. Enquanto a natureza persiste no seu 

mais puro estado. E os espaços abrem portas para nos re-

ceber. E, desta vez, foi a Casa natal de Guerra Junqueiro, no 

centro histórico de Freixo, que nos abriu as portas e revelou 

os segredos do passado. Um lar muito pequeno, mas aco-

lhedor. Foi onde o poeta nasceu. Agora, quem lá reside são 

Greater than we, mere mortals, this giant / of the glory of 

a people was the radiant demigod. / Knight and shepherd, 

farmer and soldier, / his land swelled, inhospitable oak 

grove, / in a homeland... And what a homeland! The fairest 

and most beautiful / that sea waves and moonlight have 

yet seen! (...) wrote Guerra Junqueiro about «Portugal», in 

Pátria. Born in a century in which poems were of impor-

tance in the public space, the Portuguese poet resisted the 

monarchy and took his thoughts far beyond the imag-

inary. He was, by many, referred to as the «Portuguese 

Victor Hugo». For his poetry, or, perhaps, for his resis-

tance to the time and the customs of the period. Between 

satire and lyric writing, we came to see the birthplace of 

Guerra Junqueiro, located in the municipality of Freixo de  

Espada à Cinta – a municipality bathed by the waters of the  

Douro and home to vast array of fauna and priceless sce-

nic beauty. We had to travel a few kilometres before we ar-

rived at the cross-border town of the District of Bragança, 

but nothing could stop this trip, which might seem a long 

one, from becoming something we would want to do again. 

With our sights set on the neighbouring country of Spain, 

time and hours come to a standstill here. While nature re-

mains in its purest state. And spaces open their doors to 

welcome us. And this time it was the birthplace of Guerra 

Junqueiro, in the historic centre of Freixo, which opened 

its doors to us and revealed the secrets of the past. A very 

small but cosy home. This is where the poet was born. But 

os painéis com a sua bibliografia e outros elementos que 

fizeram parte da sua vida.

Depois, visitámos o Museu Regional Casa Junqueiro, si-

tuado na Rua de São Francisco, que outrora fora a casa do 

pai do escritor (José António Junqueira, também conhe-

cido como «Junqueiro Velho»). Em jeito de homenagem, 

o piso térreo da casa foi reproduzido para retratar uma tí-

pica casa abastada do século XIX. Entrámos. O corredor é 

longo. O telefone antigo, logo ali, do lado esquerdo, capta 

a atenção. Damos um passo, invadimos a cozinha – toda 

decorada com móveis da época; do outro lado (direito) está 

a sala de exposição com vários objectos e manuscritos re-

colhidos da vida do poeta e da família. Seguimos o corre-

dor. Surge o quarto do lado esquerdo – a cama, as roupas, 

a mesa-de-cabeceira, a cómoda, tudo denuncia a histó-

ria. Em frente, a sala do vestuário – toda equipada com as 

vestimentas da época. Na porta ao lado está o sóto (uma 

antiga casa de comércio tradicional), que também chama 

a atenção. Muito bem retratado, pois até o «livro do fiado» 

now it is home to panels relating his bibliography and oth-

er elements that were part of their life.

Then we visited the Casa Junqueiro Regional Museum, 

located on Rua de São Francisco, once the home of the 

writer’s father (José António Junqueira, also known as «Old 

Junqueiro»). By why of homage, the ground floor of the 

house has been reproduced to depict a typical 19th century 

wealthy house. We went inside. The hallway is long. The old 

telephone, right there, on the left, grabs your attention. We 

move forward, invading the kitchen –decorated through-

out with period furniture; on the other side (right) we find 

the exhibition room with various objects and manuscripts 

collected from the life of the poet and the family. We con-

tinued down the corridor. The bedroom appears on the left 

– the bed, the linen, the bedside table, the chest of draw-

ers, all tell of how things once were. Up ahead, the dressing 

room – all fitted with garments of the time. In the next door 

is the sóto (an old traditional commercial establishment), 

which also grabs your eye. Very well portrayed, as even the 
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SALA DE EXPOSIÇÃO \\ EXHIBITION ROOM
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(onde se assentavam as compras e os ‘calotes’) aí perma-

nece originalmente escrito a tinta. Por último, é a sala dos 

utensílios agrícolas da época que nos leva a despedir desta 

casa tradicional. 

O talento do poeta transmontano conquistou Portugal. 

Para além de o seu nome, Guerra Junqueiro, ter dado origem 

a nomes de avenidas, foi por determinação de um grupo de 

freixenistas que surgiu o Museu Regional Casa Junqueiro 

e, assim, se construiu um pólo museológico, que, desde 

2001, veio valorizar o património cultural de Freixo de Es-

pada à Cinta. Em 2017, adveio o prémio literário «Guerra  

Junqueiro», que foi atribuído a Manuel Alegre – outra voz 

da resistência. Talvez, num futuro próximo, as obras de 

Guerra Junqueiro sejam reeditadas ou até regressem ao 

ensino e às livrarias. O poeta partiu a 7 de Julho de 1923, 

deixando várias obras poéticas, e o seu corpo foi traslada-

do para o Panteão Nacional, em 1966. E, assim, terminamos 

com pequenos trechos do poema «Em Viagem» de Guerra 

Junqueiro em Poesias Dispersas:  (...) Morrer amanhã  

talvez! / Morrer!... Endoideço, quando / Me lembra a tua 

viuvez, / Entre dois berços chorando!... / (...) Morrer, entre-

gar à treva, / Aos vermes e às podridões O meu coração, 

que leva / Dentro mais três corações! (…).

livro do fiado book (in which purchases and debts are pre-

sented) is still there, written in ink. Finally, we find the room 

of farming utensils from the time, which then leads us to 

bid farewell to this traditional house.

The talent of the poet from Trás-os-Montes conquered 

Portugal. In addition to his name, Guerra Junqueiro, being 

used to baptise avenues, it was through the determina-

tion of a group of locals that the Casa Junqueiro Regional  

Museum came about and, thus, a museum was built, 

which, since 2001, has added value to the cultural heri-

tage of Freixo de Espada à Cinta. In 2017, the «Guerra Jun-

queiro» literary prize came out of it, which was given to  

Manuel Alegre – another voice of resistance. Perhaps, in 

the near future, Guerra Junqueiro’s works will be repub-

lished, to return to book shops or even be taught again. The 

poet left this world on July 07, 1923, leaving behind several 

poetic works, and his body was transferred to the National 

Pantheon in 1966. And so we end with short excerpts from 

the poem «On the road» by Guerra Junqueiro in Poesias 

Dispersas: (...) Dying tomorrow perhaps! / Dying!... I lose my 

mind, when / Your widowhoos reminds me / Between two 

cradles weeping!... / (...) Dying, surrendering to the dark-

ness, / To worms and rotting My heart, which holds / three 

more hearts inside it! (...).
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ART  CULTURE

MUSEU DA 
ACRÓPOLE

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©MUSEU ACRÓPOLE

Tesouros da Montanha Sagrada
Treasures of the Holy Mountain



A construção do Museu – a sua orientação e as enormes 

paredes de vidro – foi pensada para que todo o protago-

nismo incidisse na colina rochosa, chamada Acrópole, que 

ostenta algumas das mais famosas edificações do mundo 

antigo. O novo Museu, substituto de um menor, é um dos 

mais visitados do mundo e visa conservar e expor os ob-

jectos encontrados na Acrópole, onde se encontram al-

guns dos monumentos mais conhecidos da época clássica 

da Grécia: o Partenon, o Erecteion, o Templo de Atena Niké 

e o Propileu.

A Acrópole de Atenas é o lugar mais importante e conhe-

cido de toda a Grécia. Está situada no cume de uma colina 

de 156 m e é possível vê-la a partir de quase toda a cidade.

The construction of the museum - its orientation and 

huge glass walls - was designed to ensure that the spot-

light clearly shines on the rocky hill known as the Acropolis, 

which boasts some of the most famous buildings of the 

ancient world. The new museum, the replacement for a 

smaller one, is one of the most visited in the world and 

aims to preserve and exhibit the objects found at the 

Acropolis, where some of the best known monuments of 

the classical period of Greece are located: the Parthenon, 

the Erechtheion, the Temple of Athena Nike and Propylaea.

The Acropolis of Athens is the most important and best 

known site in all of Greece. It is situated at the summit of a 

156-m hill and can be seen from almost the entire city.

O primeiro Museu da Acrópole foi fundado em 1863, 

construído sobre a própria Acrópole. Em 2007, foi fechado 

e a sua colecção começou a ser transferida para as novas 

instalações. A nova sede, inaugurada em 2009, possui cer-

ca de 25 mil m², foi projectada para resistir a terremotos, 

e todos os achados arqueológicos das escavações foram 

mantidos, recorrendo-se, para isso, a pisos de vidro para 

que os visitantes os possam admirar.

O Museu da Acrópole não foi pensado para substituir 

uma visita à Acrópole, mas sim como um complemento, 

já que ajuda a entender a real magnitude de tudo o que se 

vê em Atenas. O seu acervo inclui muitas réplicas dos tem-

plos e teatros dos tempos de ouro da Grécia, antes do tem-

po e das invasões os destruírem. O Museu foi criado para  

The first Acropolis Museum was founded in 1863, built 

on the Acropolis itself. In 2007, it was closed and its collec-

tion started being transferred to the new facilities. The new 

headquarters, which opened in 2009, covers about 25,000 

sqm, was designed to withstand earthquakes, and all the ar-

chaeological finds from excavations have been retained, us-

ing, to this end, glass floors to allow visitors to admire them.

The Acropolis Museum has not been created to replace a 

visit to the Acropolis, but rather to complement one, since 

it helps you to understand the true magnitude of all that 

you can see in Athens. Its collection includes many repli-

cas of temples and theatres from the golden age of Greece, 

before time and invasions destroy them. The museum was 

created to make it clear that the greatest star in Athens is 
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deixar claro que a maior estrela de Atenas ainda é a Acró-

pole. Por isso as paredes são de vidro, para que a Acrópole 

esteja sempre no horizonte. 

O acervo é dividido em 

três andares. No térreo, o 

piso de vidro mostra as an-

tigas casas dos atenienses 

que moravam na parte bai-

xa da cidade. O primeiro an-

dar é dedicado aos templos 

Erecteion e de Atena Niké, 

além de englobar também o 

período do século V a.C. até 

V d.C. É lá que estão cinco 

das seis colunas originais 

(as Cariátides) do templo 

Erecteion. O terceiro andar 

é todo dedicado ao Partenon 

com peças inteiras de paredes e esculturas que ao longo do 

tempo foram retiradas do templo. 

Lá dentro, através dos tesouros da montanha sagrada, o 

visitante segue um movimento cronológico, para que a vi-

sita seja arquitectónica e histórica, desde o período arcaico 

ao clássico.

still the Acropolis. That’s why the walls are made of glass, 

so the Acropolis is always on the horizon.

The collection is split into three floors. On the ground 

floor, the glass floor shows 

the ancient houses of the 

Athenians, who lived in the 

lower part of the city. The 

first floor is dedicated to the 

temples of Erechtheion and 

Athena Nike, besides cov-

ering the period from the 

5th century BC to the 5th AD. 

Here we find five of the orig-

inal six columns (the Cary-

atids) of the Erechtheion 

temple. The third floor is 

dedicated entirely to the 

Parthenon with entire piec-

es of walls and sculptures, which have been removed from 

the temple over time.

Inside, through the treasures of the holy mountain, 

visitors follow a chronological movement, to ensure the 

visit is architectural and historical, from the archaic to the 

classic period.
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 O Museu foi criado para deixar claro 
que a maior estrela de Atenas ainda 

é a Acrópole. Por isso as paredes 
são de vidro, para que a Acrópole 

esteja sempre no horizonte. \\  The 
museum was created to make it clear 
that the greatest star in Athens is still 

the Acropolis. That’s why the walls 
are made of glass, so the Acropolis is 

always on the horizon.



RITA ANDRADE SOARES
CEO da Herdade da Malhadinha Nova
CEO of Herdade da Malhadinha Nova

OPINIÃO \\ OPINION

É difícil entrarmos no ‘encantado’ mundo do vinho sem 

nos apaixonarmos. Seja como produtor, enófilo, distribui-

dor, sommelier, enólogo, viticultor ou mesmo investigador, 

muitas são as formas em que a relação com o vinho se 

transforma numa inquietação constante em descobrir os 

seus segredos.

Começo pelo mundo ‘mágico’ da produção. Iniciar um pro-

jecto de vinho de raiz, como o que criei e desenvolvo com 

a minha família, é muito diferente de herdar uma proprie-

dade e manter, ou até melhorar, o trabalho desenvolvido ao 

longo de várias gerações.

Começar um projecto de vinho talvez seja mais fácil, mais 

criativo. Não existem barreiras e o limite é a imaginação, 

quer na escolha das castas a plantar, no conceito de vi-

nho a produzir ou em toda a criação e desenvolvimento da 

marca. Num projecto novo, tudo é mais livre.

É difícil descrever a sensação de acompanhar todos os 

passos da produção: o crescimento da vinha ano após 

ano; a ansiedade de cada vindima, cujo sucesso é, em tão 

grande parte, ditado pela natureza; o processo de produção; 

o envelhecimento em barricas; as provas longas e as de-

cisões dos lotes com os enólogos, até finalmente o vinho 

It’s not easy to enter the ‘enchanting’ world of wine without 

falling in love. Whether as a producer, oenophile, distribu-

tor, sommelier, winemaker, winegrower or even researcher, 

there are many ways in which the relationship with wine 

becomes a constant restlessness to discover its secrets.

I’ll begin with the ‘magical’ world of production. Starting a 

wine project from scratch, such as the one I created and 

developed with my family, is very different from inheriting 

a property and continuing, or even improving, the work 

carried out over several generations.

Starting a wine project might be easier, more creative. 

There are no barriers and imagination is your only lim-

itation, whether when choosing the grape varieties to be 

planted, the concept of wine to produce or throughout the 

entire brand creation and development process. In a new 

project, you have more freedom in everything.

It is difficult to describe the sensation of being part of ev-

ery step of production, the growth of the vineyard year af-

ter year, the anxiety felt with each harvest, the success of 

which is dictated so much by nature, the production process, 

ageing in casks, the lengthy tastings and deciding on coup-

ages with the winemakers, until finally the wine is ready.

estar pronto. Depois vem a criação da imagem: o vinho é 

produzido com uma imensa dedicação e paixão, mas a 

verdade é que o consumidor não o conhece, não o provou 

e, no meio de tantos rótulos e de tantos vinhos, criar uma 

imagem que consiga transmitir a paixão entregue à produ-

ção de um vinho não é tarefa fácil. Não sendo, na minha 

opinião, tão importante quanto a sua qualidade, a verdade 

é que a harmonia entre o produto e a forma como se apre-

senta é fundamental.

O meu projecto de vinhos «Herdade da Malhadinha Nova», 

que iniciei em 1998 com a minha família, hoje conta com 75 

hectares de vinha e uma adega construída em 2013, passa-

dos 15 anos da primeira vindima. Cinco filhos e dois sobri-

nhos cresceram com o desenvolvimento do projecto e são 

eles que, desde a primeira colheita, transmitem, através 

dos seus desenhos nos rótulos, toda a paixão que envolve 

este projecto. Produzir vinho, criar um rótulo, desenvolver 

uma marca, fazê-lo chegar aos filhos, consumidores mais 

ou menos conhecedores ou apaixonados, falar das suas 

tradições e dos seus mistérios é, na minha opinião, uma 

«História de Amor».

Then it’s time to create the image; the wine is produced 

with huge dedication and passion, but the truth is that 

the consumer is unaware of this, and has never tasted the 

wine. In the midst of so many labels and so many wines, 

creating an image that is able to pass across the passion 

given to producing a wine is no easy task. Although not as 

important as its quality, in my opinion, the truth is that the 

harmony between the product and the way it is presented 

is fundamental.

My wine project, Herdade da Malhadinha Nova, which I 

started with my family in 1998, now boasts 75 hectares of 

vineyard and a winery built in 2013, 15 years after the first 

harvest. Five children and two nephews have grown up 

throughout the development of the project and it is they, 

who, through their drawings appearing on the labels, ever 

since the first harvest, transmit all the passion that sur-

rounds this project. Producing wine, creating a label, devel-

oping a brand, bringing it to your children, and to consum-

ers of varying levels of knowledge and passion, talking 

about its traditions and its mysteries is, in my opinion, a 

«love story». 

O Vinho: uma história de amor

Wine: a love story
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INSPIRING PLACES

Do outro lado do mundo
Halfway around the world
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Do outro lado do mundo, há um país fascinante, por al-

guns considerado o mais belo de todos. A natureza é su-

perlativa e em cada ilha, em cada recanto mais ou menos 

recôndito, há aparições de paisagens impossíveis de tra-

duzir em palavras.

Aotearoa (terra da longa nuvem branca) é o nome mao-

ri para a Nova Zelândia, um país insular, no sudoeste do 

Oceano Pacífico, formado por duas massas de terra prin-

cipais, comumente chamadas de Ilha Norte e Ilha Sul, e por 

numerosas ilhas menores. A Ilha Sul, a maior, é dividida ao 

longo do seu comprimento pelos Alpes do Sul. Nessa cor-

dilheira, há 18 picos com mais de 3000 metros de altura, 

sendo o maior o Monte Cook, com 3754 m. É uma ínsula de 

invernos gélidos e estios amenos, e os seus maiores en-

cantos são os picos nevados, os titânicos glaciares, a costa 

povoada por focas e baleias e alguns dos fiordes mais belos 

do planeta, como Milford Sound e Doubtful Sound. A estes 

encantos, somam-se os vinhos esplêndidos, as cidades 

vibrantes, como Auckland e Christchurch, os pássaros 

kiwi, autóctones amáveis e infra-estruturas de turismo 

sustentável exemplares.

A Ilha Norte é menos montanhosa. A altamente activa 

zona vulcânica de Taupo formou um grande planalto vul-

cânico, pontuado pela maior montanha da Ilha do Norte, o 

Monte Ruapehu, com 2797 m. O planalto também abriga 

o maior lago do país, o Lago Taupo, situado na cratera de 

Halfway around the world, there is a fascinating country, 

considered by some to be the most beautiful of them all. 

Nature is superlative and on every island, in every corner, 

hidden or not, landscapes impossible to put into words 

jump out at you.

Aotearoa (land of the long white cloud) is the Maori 

name for New Zealand, an island nation in the southeast 

Pacific Ocean, formed by two main land masses, com-

monly known as the North Island and the South Island, 

and by many small islands. The South Island, the larger 

of the two, is cleaved in two by the Southern Alps. There 

are 18 peaks above 3000 metres in this mountain range, 

the highest of which is Mount Cook, at 3754 metres. This 

isle is one of icy winters and balmy summers, its greatest 

wonders including snow-capped peaks, titanic glaciers, 

coastlines populated with seals and whales and some of 

the most stunning fjords on the planet, such as Milford 

Sound and Doubtful Sound. New Zealand’s charms also 

include splendid wines, vibrant cities, such as Auckland 

and Christchurch, kiwi birds, friendly locals and exemplary 

sustainable tourism.

The North Island is less mountainous. The highly active 

volcanic area of Taupo has formed a large volcanic plateau, 

punctuated by the North Island’s highest mountain, Mount 

Ruapehu, at 2797 metres. The plateau is also home to the 

country’s largest lake, Lake Taupo, located in the crater 
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um dos mais activos e gigantescos vulcões do mundo. Os 

verões são relativamente quentes e há praias paradisíacas, 

como as da Península de Coromandel. Mas o seu principal 

trunfo esconde-se no interior nos vulcões activos, nos géi-

seres, nos lagos coloridos e noutras formações geológicas 

invulgares. Não é por acaso que o Monte Tongariro serviu 

de cenário para a trilogia O 

Senhor dos Anéis.

Situada no extremo sul 

da Ilha Norte, entre um bo-

nito porto e colinas verdes,  

Wellington é a capital da 

Nova Zelândia. É famosa 

pela sua arte, cultura e be-

leza natural. Os vários mu-

seus, galerias de arte e os 

teatros fazem com que a 

cidade tenha um copioso 

cenário cultural. É uma ci-

dade vibrante também pe-

los bares escondidos, cafés 

e premiados restaurantes, que valorizam a culinária gour-

met e os bons vinhos. Mas Nova Zelândia rima com ar livre, 

por isso a capital também oferece actividades e aventuras 

emocionantes, como ciclismo de montanha e canoagem 

no mar, bem como lindos trilhos ao redor do porto e das 

colinas circundantes.

of one of the world’s most active and gigantic volcanoes. 

Summers are relatively warm, during which to enjoy idyllic 

beaches, such as those along the Coromandel Peninsula. 

But its trump card lies within its active volcanoes, in its 

geysers, in its coloured lakes and in its other unique geo-

logical formations. It’s no coincidence that Mount Tongariro 

served as the backdrop for 

the Lord of the Rings trilogy.

Situated at the far south 

of the North Island, between 

a pretty port and green hills, 

Wellington is New Zealand’s 

capital. It is famous for its art, 

culture and natural beauty. 

Its various museums, art 

galleries and theatres en-

sure a rich cultural line-up 

for the city. Its vibrancy is 

also ensured by hidden bars, 

cafés and award-winning 

restaurants, where gour-

met cooking and fine wine are appreciated to the full. But 

New Zealand is synonymous with open-air living, so the 

capital also offers thrilling activities and adventures, such 

as mountain biking, sea kayaking, and attractive trails 

around the harbour and the surrounding hills.

 Os maiores encantos da Ilha Sul 
são os picos nevados, os titânicos 

glaciares, a costa povoada por focas 
e baleias e alguns dos fiordes mais 

belos do planeta. \\ The greatest 
wonders of the South Island include 
snow-capped peaks, titanic glaciers, 

coastlines populated with seals 
and whales and some of the most 

stunning fjords on the planet.
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Por tudo isto, e por tudo o que não cabe nas palavras, a 

Nova Zelândia vale cada segundo da longuíssima viagem 

de avião. Ao chegar, ouvir-se-á um kia ora, que é um sim-

pático «olá» na língua maori. A partir daí, eis que surge um 

dos destinos mais completos e fascinantes à face da Terra.

For all these reasons, and all those for which words are 

not enough, New Zealand is worth every second of the 

long flight from Europe. When you touch down, you’ll be 

greeted with kia ora, a friendly «hello» in Maori. From then 

on, it’s up to you to discover one of the most multifaceted 

and fascinating destinations on the face of the planet.
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AVANI VICTORIA 
FALLS RESORT

INSPIRING PLACES

Um inesquecível refúgio africano 
An unforgettable African refuge

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©AVANI VICTORIA FALLS RESORT

Quem chega ao Aeroporto Internacional Harry Mwanga 

Nkumbula não imagina que a natureza africana possa ser 

tão esfuziante. Repleta de influências coloniais, Livingstone 

é uma pequena cidade e porta de entrada para os visitan-

tes que apreciam as cataratas de Victoria Falls, os safaris e 

as actividades radicais no Rio Zambezi. Estamos, pois, na 

República da Zâmbia.

Ainda que seja um país sem costa marítima, a Zâmbia 

daria azo a muitas reportagens, pela sua copiosa beleza 

natural. Desta vez, porém, detemo-nos no Avani Victoria 

Anyone touching down at Harry Mwanga Nkumbula  

International Airport would never have imagined that  

African nature could be so irrepressible. Packed with co-

lonial influences, Livingstone is a small town and gateway 

for visitors here to take in the wonders of Victoria Falls, 

safaris and extreme sports on the Zambezi River. We are, 

after all, in the Republic of Zambia.

Despite being a landlocked nation, Zambia easily en-

genders much praise for its wealth of natural beauty. This 

time, however, we take a break at the Avani Victoria Falls 
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Falls Resort, um pequeno paraíso localizado estrategica-

mente a cerca de 15 km de Livingstone e a dez minutos 

a pé das Victoria Falls, a maior cortina de água do plane-

ta, declarada pela UNESCO como Património Natural da  

Humanidade. Nas margens do emblemático Rio Zambezi, 

as Victoria Falls dividem a sua imponência também com 

o Zimbábue.

Voltemos ao colorido resort rodeado por natureza fron-

dosa. Chama desde logo a atenção pela decoração reple-

ta de padrões de mosaico e cores terra que reflectem a 

influência das aldeias africanas. Os muros étnicos, a arte 

zambiana, os tectos em madeira e gesso e os têxteis de 

cores claras compõem o belíssimo quadro. Construído em 

Resort, a corner of paradise strategically located about 15 

km from Livingstone and about a ten-minute walk from 

Victoria Falls, the world’s largest sheet of falling water, 

declared a World Heritage Site by UNESCO. On the banks 

of the iconic Zambezi River Victoria Falls also share their 

wonders with Zimbabwe.

But let’s return to the colourful resort surrounded by 

lush nature. From the outset it stands out for its décor, rich 

with mosaic patterns and earth-coloured hues, reflecting 

the influence of African villages. Ethnic walls, Zambian art, 

timber and plaster ceilings and brightly coloured textiles 

make up this stunning canvas. Built in 2001, the Avani  

Victoria Falls Resort boasts 212 rooms and suites, with 



72 \\  Villas&Golfe

2001, o Avani Victoria Falls Resort dispõe de 212 quartos e 

suítes, com janelas amplas, que se abrem para uma varanda 

privativa, e dotados de todas as comodidades e amenities.

O Restaurante Theatre of Food do Avani Victoria Falls  

Resort serve um pequeno-almoço buffet diariamente e 

apresenta jantares temáticos programados, mas os hóspe-

des poderão solicitar o almoço à la carte ou desfrutar de 

uma refeição ligeira e de um cocktail refrescante no Pool-

side Grill and Bar, junto à enorme piscina, local igualmente 

perfeito para uma massagem administrada por profissio-

nais qualificados. As comodidades do resort incluem ain-

da um salão de jogos, lojas, um cabeleireiro e o balcão de 

turismo que poderá ajudar os hóspedes a organizar excur-

sões, que incluem bungee-jumping, rafting, passeios de 

helicóptero ou a cavalo e safaris. Enquanto isso, os peque-

nos hóspedes poder-se-ão entreter no parque infantil ou 

no miniclube.

Embora a caminhada até às Victoria Falls seja de dez 

minutos, é provável que se arraste no tempo, nos ramos 

da vegetação frondosa, no olhar riscado de uma zebra, 

ou no chilrear das aves. Mas, mesmo antes de partir, o  

Mosi-Oa-Tunya (‘O fumo que troveja’, designação das ca-

taratas para os locais) levanta névoas gigantes e tece gar-

ridos arco-íris que se avistam muito antes da cortina de 

água se erguer diante do olhar.

large windows opening onto a private veranda, and all en-

dowed with every convenience and amenity.

The Theatre of Food restaurant at the Avani Victoria Falls 

Resort serves a buffet breakfast every morning, while also 

organising themed dinners. Guests can also enjoy à la 

carte lunch or sample a light meal or refreshing cocktail at 

the Poolside Grill and Bar, next to the huge swimming pool; 

the ideal spot, also, for a  local massage given by qualified 

professionals. The resort’s facilities also include a games 

room, shops, a hair salon and tourist desk, which can help 

guests by arranging excursions, including bungee jump-

ing, rafting, helicopter rides, horse riding and safaris. While 

their parents are busy, smaller guests can be entertained 

at the playground or mini club.

Although the stroll to Victoria Falls takes ten minutes, it 

will probably seem much longer, caught in the leafy veg-

etation, stumbling across a zebra, surrounded by a chorus 

of birds. But even before you leave, Mosi-Oa-Tunya («The 

Smoke that Thunders», as the locals refer to it) sends 

up giant billows of mist, painting bright rainbows in the   

sky way before you see the sheet of water opening up 

before you.



REGENT PORTO 
MONTENEGRO

INSPIRING PLACES

Como um palácio num país encantado 
Like a palace in an enchanted country

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©REGENT PORTO MONTENEGRO
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Já no séc. XIX o litoral de Montenegro era, para o poe-

ta britânico Lord Byron, «o mais belo encontro entre ter-

ra e mar». Neste recanto que compete em beleza com a  

Riviera Francesa, há um braço cor de esmeralda que sai do 

Adriático e forma a Baía de Kotor (património da UNES-

CO), ladeada de vilarejos amuralhados. As cidades de 

Kotor, Perast e Herceg-Novi recheiam-se de palazzos do 

tempo do domínio veneziano, construções bizantinas e  

basílicas milenares.

Até há bem pouco tempo, pernoitar aqui era privilégio 

dos passageiros dos barcos atracados e dos proprietá-

rios dos apartamentos do Porto, mas o 5 estrelas Regent 

Porto Montenegro, com 87 quartos/suítes, penthouses e 

residências, veio alterar essa realidade e adicionar ainda 

mais glamour a este lugar de beleza singular. O Regent foi 

inspirado nos palacetes venezianos e traz influências da 

estética náutica, visíveis em poltronas e tapetes riscados 

em tons de azul e tecidos que pendem do tecto como gran-

des velas ao vento. Os restaurantes, bares, o harmonioso 

Spa, os magníficos jardins e todo um conjunto de serviços 

de luxo têm a assinatura do mundialmente afamado gru-

po Regent, exímio em conforto e hospitalidade. O Regent 

Porto Montenegro superlativa um dos destinos mais emo-

cionantes do sul da Europa e proporciona um estilo de vida 

mediterrânico, no coração da vila náutica mais glamorosa 

da região. Fora do Hotel, a poucos passos de distância, há 

ruas ladeadas de restaurantes, bares, boutiques e uma co-

munidade alegre e vibrante.

Back in the 19th century, the coast of Montenegro was, 

for the British poet Lord Byron, «the most beautiful en-

counter between land and sea». In this corner of the world, 

competing in terms of beauty with the French Riviera, 

there is an emerald-coloured arm that protrudes into the 

Adriatic to form the Bay of Kotor (UNESCO heritage site), 

lined with walled villages. The towns of Kotor, Perast and 

Herceg-Novi are filled with palazzos from the time of  

Venetian rule, Byzantine constructions and basilicas dat-

ing back thousands of years.

Until very recently, staying here in Porto Montenegro 

was a privilege of passengers of moored boats and owners 

of apartments, but the 5-star Regent Porto Montenegro, 

with 87 rooms/suites, penthouses and residences, has 

changed that situation and added even more glamour to 

this setting of singular beauty. The Regent was inspired 

by the Venetian palazzos, revealing influences of nautical 

aesthetics, visible in armchairs and striped rugs in shades 

of blue and fabrics that hang from the ceiling like large 

sails in the wind. The restaurants, bars, the harmonious 

spa, the magnificent gardens and a whole range of luxury 

services bear the hallmark of the world-renowned Regent 

group, which excels in matters of comfort and hospitali-

ty. The Regent Porto Montenegro reflects the very best of 

one of the most exciting destinations in southern Europe 

and provides a Mediterranean lifestyle in the heart of the 

region’s most glamorous seafront town. Outside the hotel, 

just a few steps away, there are streets lined with restau-

rants, bars, boutiques and a lively and vibrant community.



Preservando ainda castelos medievais e heranças de 

povos celtas e vikings, a capital da Irlanda é, no entanto, 

uma cidade dinâmica, moderna e cosmopolita que pulsa 

de energia graças aos seus lendários pubs, lojas elegantes, 

belas galerias de arte, viçosos parques urbanos, sofisticada 

arquitectura e fascinante história. 

Localizada numa baía desenhada pela foz do rio Liffey, 

entre as altas montanhas e o mar, Dublin é uma capital 

pequena e acolhedora, e os seus habitantes são alegres e 

orgulhosos da sua independência. É uma das cidades mais 

antigas da Europa e oferece uma infinita possibilidade 

Home still to medieval castles and legacies of Celts and 

Vikings, the capital of Ireland is nonetheless a dynam-

ic, modern and cosmopolitan city vibrating with energy 

thanks to its legendary pubs, stylish shops, fine art galler-

ies, lush city parks, sophisticated architecture and fasci-

nating history.

Sat on a bay created by the mouth of the River Liffey, 

between high mountains and the sea, Dublin is a small 

and welcoming capital and its inhabitants are cheerful 

and proud of their independence. One of the oldest cities 

in Europe it offers an endless line-up of entertainment 

de actividades de entretenimento e roteiros históricos e 

culturais. A zona de Temple Bar é uma das mais antigas.  

Este quarteirão é o bairro cultural onde tudo acontece. 

Oferece, por isso, uma alternativa menos acelerada do que 

o centro da cidade, graças às ruas pedonais, com restau-

rantes e esplanadas, lojas de artesanato, arte e design, es-

pectáculos ao vivo, uma fantástica arquitectura, e, claro, os 

famosos pubs, sendo o Cobblestone o mais célebre.

A Trinity College, a mais antiga universidade do país e a 

sua majestosa Biblioteca, o encantador Castelo de Dublin, 

o Museu de Arte Moderna, o Museu de História Natural, a 

activities and historical and cultural tours. The Temple 

Bar area is one of the oldest. This neighbourhood is the  

cultural quarter where everything happens. As such it of-

fer a slower-paced alternative to the city centre, thanks 

to pedestrian streets with restaurants and terraces, craft, 

art and design shops, live shows, fantastic architecture, 

and of course the famous pubs, with The Cobblestone the  

most renowned.

Trinity College, the oldest university in the country and 

its majestic library, charming Dublin Castle, the Museum 

of Modern Art, the Natural History Museum, St. Patrick’s  
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DUBLIN
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

CITY BREAK

Artes e artistas
Arts and Artists



St. Patrick’s Cathedral, a destilaria Old Jameson e a Cerve-

jaria Guiness são também locais a não perder. 

Quando a noite cai em Dublin, as ruas e os pubs fervi-

lham de alegria. Sendo uma cidade de artes e de artistas, é 

bem possível que Bono, ilustre filho da terra, surja no hori-

zonte, mergulhado na alegria da cidade. 

Cathedral, the Old Jameson distillery and the Guinness 

Brewery are also sights not to be missed.

When night falls in Dublin, the streets and pubs buzz 

with joy. As a city of arts and artists, there’s every chance 

that Bono, illustrious native of Ireland, appears on the hori-

zon, immersed in the joy of the city.



HEALTH  WELLNESS

O que outrora foi o Convento de Nossa Senhora do  

Espinheiro, construído no reinado de D. Afonso V, em Évora, 

é hoje o Convento do Espinheiro Historic Hotel & Spa, uma 

referência na hotelaria de luxo. Instalado numa proprieda-

de de oito hectares, onde se erguem há séculos magníficas 

áreas históricas classificadas como Monumento Nacional, 

o hotel oferece ainda um leque variado de facilidades, tais 

como: o restaurante gastronómico Divinus; a antiga adega, 

onde se saboreiam deliciosas especialidades alentejanas, 

uma garrafeira, localizada na antiga cisterna do convento; 

um bar, junto aos magníficos claustros Manuelinos; entre 

outros encantos.

Deste hotel de luxo faz parte o Diana Spa, que deve o 

seu nome ao templo romano de Évora e que é um lugar 

onde a tranquilidade e o luxo se aliam para que as terapias 

modernas se encontrem com a História. O espaço ofere-

ce uma completa e inigualável experiência terapêutica, 

através da E’SPA, uma fusão de vários ingredientes natu-

rais de qualidade superior e tratamentos e serviços que  

What was once the Convent of Nossa Senhora do Es-

pinheiro, built during the reign of Dom Afonso V, in Évora, 

is now the Convento do Espinheiro Historic Hotel & Spa, 

a benchmark in the luxury hotel industry. Set within an 

eight-hectare property, where magnificent historical areas, 

listed as ‘National Monument’ have stood for centuries, the 

hotel also offers a wide range of facilities, such as: the Divi-

nus gastronomic restaurant; the former winery, where you 

can sample delicious Alentejo specialities; a wine cellar 

located in the convent’s old cistern; and a bar next to the 

magnificent Manueline cloisters; among other wonders.

Owing its name to the Roman temple in Évora, the Diana 

Spa is also part of this luxury hotel, offering a place where 

tranquillity and luxury, and modern therapies and history 

combine. The space provides a comprehensive and un-

matched therapeutic experience through E’SPA, a fusion of 

several top quality natural ingredients and treatments and 

services that take advantage of the best in aromathera-

py, hydrotherapy, thalassotherapy and herbal medicine. 

aproveitam o melhor da aromaterapia, hidroterapia, talas-

soterapia e fitoterapia. Por tudo isto e por outros motivos 

indizíveis, apenas perceptíveis pelos sentidos, o Diana Spa 

já foi merecedor de vários prémios, como o Portugal’s Lea-

ding Spa Resort, em 2016, pelos World Travel Awards. Neste 

ano de 2018, o Diana Spa está nomeado para os World Lu-

xury Spa Awards, cuja votação decorrerá até ao dia 1 de Maio 

e os resultados conhecidos no dia 11 do mesmo mês. Só nos 

resta aguardar para que a excelência seja reconhecida.

For all these and other untold reasons, only perceptible to 

the senses, the Diana Spa has already been given sever-

al awards, such as Portugal’s Leading Spa Resort, in 2016, 

at the World Travel Awards. This year, 2018, the Diana Spa 

is nominated for the World Luxury Spa Awards, voting for 

which runs until May 01, with the results announced on 11th 

of the same month. All that is left for us to do is wait for its 

excellence to be recognised.

CONVENTO DO 
ESPINHEIRO

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS

O reconhecimento da excelência
The recognition of excellence
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TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©YHI SPA

Equilíbrio dos sentidos  
Balance of the senses

HEALTH  WELLNESS

YHI SPA
Junto às falésias de Teno, no noroeste de Tenerife, ilhas 

Canárias, Espanha, há um resort de luxo, perfeitamente in-

tegrado no ambiente natural e projectado e decorado em 

estilo tradicional colonial das Ilhas Canárias. Goza de uma 

vista excepcional sobre o Oceano Atlântico e está rodeado 

por uma reserva natural protegida, um retiro idílico para os 

seus hóspedes. Meliã Hacienda del Conde é o seu nome, e 

um dos seus atributos maiores é o YHI SPA, cujos 2300 m2 

são inteiramente dedicados ao bem-estar.

Ainda que os quartos e suítes e todas as infra-estru-

turas proporcionem estadias de luxo, o Campo de Golfe  

Next to the cliffs of Teno, in the northwest of Tenerife, 

in the Canary Islands, Spain, there stands a luxury resort, 

perfectly blended into the natural environment and de-

signed and decorated in the traditional colonial style of 

the Canary Islands. It enjoys an exceptional view over the 

Atlantic Ocean and is surrounded by a protected nature 

reserve, an idyllic retreat for its guests. Meliã Hacienda del 

Conde is its name, and one of its greatest attributes is the 

YHI SPA, whose 2300 sqm are devoted entirely to wellness.

Although the rooms and suites and all the facilities en-

sure luxury stays, the 18-hole Buenavista Golf Course,  
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Buenavista de 18 buracos, desenhado por Severiano Bal-

lesteros, e o YHI SPA são talvez os ex libris do resort de cin-

co estrelas.

O YHI SPA é um lugar banhado pela energia de YHI, cria-

do para a reconciliação e equilíbrio dos sentidos. Para além 

de contemplar um ginásio completo, orientado por profis-

sionais credenciados, o YHI SPA possui oito cabines onde 

são administrados os mais variados tratamentos (faciais, 

corporais e de beleza) e rituais, enriquecidos com os produ-

tos mais exclusivos de Pevonia, líder mundial de alta cos-

mética. O YHI SPA Ritual, por exemplo, inclui várias etapas 

de hidroterapia, conhecida desde a antiguidade pelas suas 

designed by Severiano Ballesteros, and the YHI SPA are 

perhaps the standout highlights of the five-star resort.

The YHI SPA is a place bathed in YHI energy, created to 

reconcile and balance the senses. In addition to having 

a fully equipped gym, run by accredited professionals, 

the YHI SPA has eight rooms in which the most varied of 

treatments (facials, body and beauty) and rituals are giv-

en, enriched with the most exclusive products from Pe-

vonia, world leader in luxury cosmetics. The YHI SPA Rit-

ual, for example, includes several stages of hydrotherapy, 

known since antiquity for its therapeutic virtues, ideal for 

bone, muscle and circulatory diseases and for all kinds of  

virtudes terapêuticas, ideal para doenças ósseas, muscu-

lares, circulatórias e para todo tipo de transtornos como 

ansiedade, stress e esgotamento psíquico.

Numa viagem de negócios ou de lazer, o YHI SPA é sem-

pre um refúgio de paz, dedicado à purificação do Corpo, ao 

Equilíbrio da Mente e ao Cultivo da Alma.

disorders, such as anxiety, stress and mental exhaustion.

On a business or leisure trip, the YHI SPA is always a ha-

ven of peace, dedicated to the purification of the body, to 

balancing the mind, and to cultivating the soul.
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Articulações e movimentos 
Joints and movements

ADVERTORIAL

HEALTH  WELLNESS

Quando se tem uma articulação segura, é-se capaz de se 

mover com controlo e executar os movimentos naturais, 

nos ângulos e direcções que se deseja, diz Deborah Povoleri, 

educadora física e personal trainer no Well Domus.

Muitas pessoas sofrem com articulações que não pos-

suem a estabilidade necessária para se fazer movimen-

tos e, ainda menos, suportar cargas durante os exercí-

cios físicos. As lesões resultantes da prática desportiva  

With a secure joint you can move with control and per-

form natural movements, at the angles and in the direc-

tions you desire, says Deborah Povoleri, physical educator 

and personal trainer at Well Domus.

Many people suffer from joints that do not have the nec-

essary stability to move, and even less, to bear loads during 

exercise. Amateur athletes suffer sports related injuries as 

there is not enough knowledge of the body itself, and there 

ocorrem em atletas amadores, uma vez que não há um 

conhecimento suficiente do próprio corpo, não existindo 

uma estabilidade adequada para a manutenção da técnica 

de movimento.

Mobilidade é a capacidade para se executarem movi-

mentos de um segmento corporal, incluindo articulações 

e tecidos. Esta habilidade deverá ser algo constante e para 

a vida toda. Muitas pessoas conseguem tê-la de forma 

constante, mas de forma temporária, pois voltam a ficar 

estagnadas, passado um tempo. Isto acontece por acção 

da gravidade e pelo estilo de vida sedentário.

Estabilidade é a capacidade de controlo da mobilidade, 

ou seja, é a nossa segurança. Quando se possui uma arti-

culação estável, é-se capaz de se mover com controlo e de 

executar os movimentos naturais daquela articulação, nos 

ângulos e direcções desejadas. Desta forma, apenas quan-

do se possui mobilidade e estabilidade existe a capacidade 

de geração de potência e força e a possibilidade de movi-

mento de formas e direcções diferentes. Uma pessoa nas-

ce com mobilidade e vai adquirindo estabilidade durante a 

infância.

• Perdemos a estabilidade, ao longo da vida, por falta de 

prática.

• Exercícios de mobilidade devem ser feitos por todos.

• Não é preciso o treino ser complicado para funcionar.

· Procure um profissional de educação física.

Bom treino!

is no adequate stability for the maintenance of movement 

technique.

Mobility is the ability to perform movements of a body 

segment, including joints and tissues. This skill should be 

something constant and for life. Many people manage to 

have it on a constant basis, but temporarily, because they 

become stagnant again after a while. This happens as a re-

sult of gravity and of sedentary lifestyle.

Stability is the ability to control mobility, that is to say, it 

is our safety. When you have a stable joint, you are able to 

move with control and to perform the natural movements 

of that joint, at the desired angles and in the desired direc-

tions. As such, it is only when you have mobility and sta-

bility that you are able to generate power and strength and 

able to possibly move in different ways and directions. A 

person is born with mobility and acquires stability during 

childhood.

• We lose stability throughout life due to lack of practice.

• Mobility exercises should be done by everyone.

• Exercise does not need to be complicated to work.

• Look for a physical education professional.

Happy training!
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SUPREME FLAVOURS

Néctares com influência atlântica 
Wines influenced by the Atlantic 



Se procura um espaço diferente, simpático e inovador, a 

pouco mais de 40 km de Lisboa, a AdegaMãe é o local ideal 

para uma visita vitivinícola ou para celebrar um momento 

na sua vida – a adega tem capacidade para 100 pessoas. 

Não faltarão razões para a querer visitar. Ao longo do ano, 

são várias as acções que a adega proporciona a quem por 

lá passa. Seja através das iniciativas com o vinho, seja pe-

los cursos vínicos que concilia, ou simplesmente porque 

oferece uma experiência diferente aos visitantes. A Ade-

gaMãe surgiu em 2010, com a vontade e apoio do grupo 

empresarial Riberalves – o 

maior grupo de bacalhau em 

Portugal. A empresa asso-

ciou-se ao enólogo Ansel-

mo Mendes e ao arquitecto 

Pedro Mateus e juntos pro-

jectaram um novo conceito 

de Enoturismo. 

Perfeita na harmonia com 

o meio envolvente, a AdegaMãe é um local convidativo à 

realização de eventos corporate, que permite a realização 

de jantares ou almoços, visitas guiadas, workshops, pro-

vas de vinho, programa de vindimas, entre outros. Entre os 

aromas e os sabores, a experiência é enriquecedora. Numa 

das suas visitas à propriedade, deixe-se encantar com o 

local e deguste alguns dos néctares da gama de vinhos da 

casa, assim como deve saborear as iguarias caseiras. 

If you are looking for a different, friendly and innovative 

venue, a little over 40 km from Lisbon, AdegaMãe is the 

ideal spot for a wine tour or to celebrate a special moment 

in your life – the winery has room for 100 people. There 

will be plenty of reasons to pay it a visit. Throughout the 

year, there are several activities for visitors to the winery: 

including anything from wine focused initiatives or wine 

courses to simply offering a unique experience to visitors. 

AdegaMãe came into being in 2010 thanks to the efforts of 

the Riberalves business group - the largest codfish group 

in Portugal. The company 

joined forces with oenolo-

gist Anselmo Mendes and 

architect Pedro Mateus who, 

together, designed a new 

concept of wine tourism.

In perfect harmony with 

its surroundings, AdegaMãe 

is an inviting venue for 

holding corporate events, able to hold dinners or lunches, 

guided tours, workshops, wine tastings, and wine harvest 

programmes, among others. Between aromas and fla-

vours, this is a truly enriching experience. On a visit, allow 

yourself to be blown away by the scenery, while you taste 

examples from the estate’s wine range, as well as sam-

pling some of its homemade delicacies.

A AdegaMãe surge da vontade 
e paixão pela vinha do Grupo 

Riberalves. \\ The AdegaMãe results 
from the efforts and passion for 

winegrowing of the Riberalves Group.

Anselmo Mendes e Diogo Lopes 
são os enólogos que têm vindo a 

acompanhar o progresso dos vinhos 
da AdegaMãe. \\ Anselmo Mendes 
and Diogo Lopes are the oenologists 

who have been following the 
progress of the AdegaMãe wines.

Nos terrenos de Torres Vedras – local onde se situa a pro-

priedade –, foram plantadas castas internacionais e nacio-

nais. Bernardo Alves, líder do projecto, procurou produzir 

vinhos com muita frescura. Várias vindimas já foram fei-

tas. Vários vinhos já foram premiados. O AdegaMãe Terroir 

branco (feito com Alvarinho, Viosinho e Chardonnay) e o 

AdegaMãe Terroir tinto (resultante de Touriga Nacional e 

Merlot) são dois dos vinhos de selecção da casa.

Tanto Anselmo Mendes, como Diogo Lopes (enólogo 

residente) têm vindo a acompanhar na adega o progres-

so e evolução dos vinhos. Na cave, «na sala do Tempo»,  

International and national grape varieties were carefully 

planted in land around Torres Vedras, the estate’s location. 

Bernardo Alves, the man heading the project, has striven to 

produce wines rich in freshness. Several harvests have al-

ready been made. Several wines have already been award-

ed. The white AdegaMãe Terroir (made with Alvarinho, 

Viosinho and Chardonnay grapes) and the red AdegaMãe 

Terroir (from a blend of Touriga Nacional and Merlot) are 

two in the estate’s wine selection.

Both Anselmo Mendes and Diogo Lopes (resident oe-

nologist) have been following the progress and evolution 
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of the wines in the winery. In the cellar, «in the time 

room», in casks (more than 150 French and American oak 

casks) we find wines that, with the passing of time, tend 

to grow in body, gaining texture, and thus becoming ex-

ceptional wines. Here aromas blend with the scent of the 

casks. The tasting room awaits you. And with it, your visit 

ends as you sample the flavours, slowly taking in the sur-

rounding landscape. AdegaMãe has earned a name for 

itself in the market by in-

vesting in genuine wines, 

using the Lisbon region as 

its trademark. Architect Pe-

dro Mateus has described 

this project as being «in-

spired by the surrounding 

landscape, characterised by 

the endless rolling hills». And the result is clear to see – a 

rectangular prism set into the hillside. The winery serves 

as a lookout point across the vineyard and surrounding 

countryside. It produces more than 1.5 million litres of wine 

bearing the AdegaMãe stamp per year, made with grapes 

from about 40 hectares of vines planted in clay-limestone 

soils, located in Portugal’s ‘Oeste’ [West] region, near the 

Os aromas florais e a mineralidade 
distinguem os vinhos AdegaMãe.   

\\ Floral aromas and minerality are 
what set AdegaMãe wines apart.

Atlantic Ocean. Its wines reveal a minerality and a refresh-

ing natural acidity. Everything seems to be in harmony: 

the climate, the soil, the direction of the land, the choice of 

grape varieties, the unique character and the fresh wines. 

The diversification of the range of the AdegaMãe wines has 

gained ground in the market: for its quality; for the acco-

lades achieved in international competitions; for the med-

als already awarded; and for the excellent production and 

appearance of new wines.

The winery is open to the public every day. So if it’s a dif-

ferent venue or a different experience you’re looking for, 

this may be the right choice. Santé! Cheers!

encontram-se, em barricas (mais de 150 barricas de car-

valho francês e americano), aqueles vinhos que, com o 

passar do tempo, tendem a ganhar um maior volume e 

textura, tornando-se, assim, nos vinhos mais nobres. Aqui, 

os aromas misturam-se com o cheiro das barricas. À sua 

espera está a sala de provas. E, depois, termine a sua visita 

com uma degustação enquanto observa pausadamente 

a paisagem da terra.  A AdegaMãe firmou-se no mercado 

pela sua aposta em vinhos 

genuínos, tendo a região de 

Lisboa como imagem de 

marca. O arquitecto Pedro 

Mateus qualificou este pro-

jecto como sendo «inspira-

do na paisagem circundante 

caracterizada pelo ondular 

contínuo das colinas». E o resultado está à vista – um pris-

ma rectangular encaixotado na encosta. A adega serve 

como miradouro para a vinha e paisagem circundante. 

Nela são mais de 1,5 milhões de litros de vinho produzi-

dos por ano, que advêm dos cerca de 40 hectares de vinha 

existente. É dos solos argilo-calcários que saem os nécta-

res com carimbo AdegaMãe – a adega que está situada na 

zona Oeste de Portugal e reside próxima do Oceano Atlân-

tico. Os seus vinhos denotam uma mineralidade e uma 

acidez natural refrescante. Tudo parece estar em sintonia: 

o clima, os solos, a orientação do terreno, a escolha das 

castas, o carácter diferenciador e os vinhos frescos. A di-

versificação da gama dos vinhos da AdegaMãe tem vindo 

a conquistar mercado: pela sua qualidade; pelas distinções 

conquistadas em concursos internacionais; pelas meda-

lhas já atribuídas; e pela excelente produção e surgimento 

de novos vinhos.  

A adega está aberta ao público todos os dias. Por isso, se 

é um espaço diferente que procura, uma experiência dife-

rente, esta pode ser a sua escolha. Santé! Toast!
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C’USINA
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS

Tradição reinventada \\ Tradition reinvented 

SUPREME FLAVOURS

Onde outrora era a empresa têxtil Lionesa, em Leça do 

Balio, em Matosinhos, junto ao imponente mosteiro, nas-

ceu, em 2002, um centro empresarial que hoje acolhe mais 

de cem empresas e que actualmente desenvolve um am-

bicioso projecto de expansão. C’Usina é um dos mais re-

centes espaços do Centro Empresarial da Lionesa, um res-

taurante com um conceito gastronómico diferente, basea-

do nos sabores tradicionais, mas com um toque de moder-

nidade. Emanuel Silva é o chef responsável pela cozinha, a 

quem se aliam Cláudia Rodrigues, a chef pasteleira, e toda 

uma equipa empenhada em surpreender.

A C’Usina não é apenas um nome muito bem consegui-

do, é sobretudo um conceito inovador que alia um espaço 

acolhedor a uma cozinha simples, mormente portuguesa, 

ainda que com uma abordagem contemporânea e visual-

mente aprimorada. Emanuel Silva altera a ementa quin-

zenalmente, em função do que de mais fresco cada época 

oferece. Certo é que há sempre três entradas, três pratos de 

carne, três de peixe, confeccionados por Emanuel Silva, e 

três sobremesas, confeccionadas pelas mãos prendadas 

de Cláudia Rodrigues.

Where the Lionesa textile company once stood, in Leça 

do Balio, in Matosinhos, next to the imposing monastery, a 

business centre was created in 2002, which is now home to 

more than one hundred companies and which is currently 

undergoing an ambitious expansion project. C’Usina is one 

of the newest spaces in the Centro Empresarial da Lione-

sa (Lionesa Business Centre), a restaurant with a different 

gastronomic concept, based on traditional flavours but 

with a modern touch. Emanuel Silva is the chef in charge 

of the kitchen, and he is joined by Cláudia Rodrigues, the 

pastry chef, and a whole team committed to astounding.

C’Usina is not just a very well thought up name [com-

bining ideas of cuisine with the Portuguese word for fac-

tory, usina]; above all else it is an innovative concept that 

combines a cosy space with simple cuisine, mainly Portu-

guese, albeit with a contemporary and visually fine-tuned 

approach. Emanuel Silva changes the menu fortnightly, 

in line with the freshest options each season has to offer. 

The layout of the menu is always the same, however, with 

three starters, three meat dishes, three fish dishes, made 

by Emanuel Silva, and three desserts, made by Cláudia  

Rodrigues’ gifted hands.
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Desta vez, à mesa vieram o Bacalhau com Broa, a  

Barriga de Porco confit, a Tarte de Tangerina com Sorbet de 

Maracujá, e outros mimos, acompanhados por vinhos de 

grande qualidade, adaptados a cada prato.

Diogo Martins, Director de Operações, reforça a união e 

o entrosamento de uma equipa que trabalha diariamente 

na C’Usina, como se fosse o projecto de vida de cada um 

deles. E porque «o prazer do trabalho aperfeiçoa a obra», 

o sucesso não tardou, o que levou à criação de uma nova 

valência prevista para o próximo Verão – o projecto pão – 

que vai funcionar na esplanada. E da esplanada os olhares 

estendem-se pelo jardim, ou afastam-se no horizonte até 

ao gigante de pedra monástico que desde há séculos se er-

gue aos céus.

This time we were served Codfish with Broa, Pork  

Belly Confit, and Tangerine Tart with Passion Fruit Sorbet, 

among other treats, accompanied by high quality wines, 

paired to each dish.

Diogo Martins, Director of Operations, ensures the uni-

ty and bonding of a team that each day works at C’Usina 

as if it were the life project of each of them. And because 

«the pleasure of working perfects the work», success 

has not been long in coming, leading to the creation of a 

new concept planned for next summer - the bread proj-

ect - that will operate on the terrace. And from the terrace, 

diners can gaze over the garden, or towards the horizon, to 

the monastic stone giant that has risen towards the sky  

for centuries.
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Composição do prato

Ervilhas bio / Vinagreta de laranja e amêndoa / Salsichão 

ibérico / Laranja / Ovos de codorniz

Ervilhas Bio: 500 g de ervilhas bio com vagem.

Processo: Descascar e reservar.

Vinagreta de laranja e amêndoa: sumo de uma laranja, 30 g 

de amêndoa, 1 c/s de mostarda, 50 g de mirin (condimento 

da culinária japonesa: tipo de vinho de arroz, semelhante 

ao saquê), 150 g de azeite.

Processo: Misturar todos os ingredientes e triturar com a 

varinha mágica.

Ovo de codorniz: 6 ovos de codorniz, vinagre, sal.

Processo: Cozer os ovos durante seis minutos em água, sal 

e vinagre. Descascar e reservar no frio.

Empratamento: Cortar o salsichão em brunoise, descascar 

a laranja e retirar-lhe os segmentos. Numa tigela, mistu-

rar as ervilhas, a laranja, o salsichão ibérico e a vinagreta. 

Dispor num prato fundo e terminar com os ovos cortados 

a meio. Rectificar de sal e pimenta e azeite de oliva virgem.

Dish composition

Organic peas / Orange and almond vinaigrette / Iberian 

‘Salsichão’ sausage / Orange / Quail eggs

Organic peas: 500 g organic peas in the pod.

Method: Shell and set aside.

Orange and almond vinaigrette: juice of one orange, 30 g al-

monds, 1 tbsp mustard, 50 ml mirin (condiment in Japanese 

cuisine: type of rice wine, similar to sake), 150 ml olive oil.

Method: Mix together all the ingredients and zap with a 

hand blender.

Quail eggs: 6 quail eggs, vinegar, salt.

Method: Boil the eggs for six minutes in water, salt and vin-

egar. Peel and set aside in the fridge.

Plating up: Finely dice the salsichão sausage, peel the or-

ange and remove its segments. Mix the peas, the orange, 

the Iberian salsichão sausage and the vinaigrette in a bowl. 

Arrange in a shallow dish and finish off with the halved 

eggs. Season with salt, pepper and virgin olive oil.

SALADA DE ERVILHAS BIO COM 
OVO DE CODORNIZ

ORGANIC PEA SALAD WITH 
QUAIL EGG

Estas receitas inspiram-se na Primavera, no renascer dos produtos com a essência dos sabores 

frescos, delicados e tenros. Uma combinação perfeita que reflecte a simbiose entre a natureza e o 

ser humano.

These recipes draw their inspiration from spring, from the rebirth of products with the essence of 

fresh, delicate and tender flavours. A perfect combination that reflects the symbiosis between 

humans and nature.

Christian Rullan
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Composição do prato

Salmão poché / Cebolinha / Batatas cozidas / Molho de 

hortelã / Framboesa

Salmão poché: 1 l de calda de peixe, 75 g de vinagre, 100 g 

de vinho branco, 500 g de salmão em filete.

Processo: Misturar os ingredientes líquidos e fervê-los du-

rante um minuto. Desligar o fogão e submergir os filetes de 

salmão entre 4 a 6 minutos. Recomendo que o centro do 

salmão fique mal passado.

Molho de hortelã: 300 g de maionese feita em casa, 30 g de 

folhas de hortelã, cornichons em vinagre.

Processo: Triturar as folhas de hortelã na maionese e 

acrescentar os cornichons picados. Reservar no frigorífico.

Finalização/Empratamento: Cortar a cebolinha às rodelas, 

cozer as batatas em água e sal e cortá-las às rodelas. Para 

montar o prato, pomos uma base de batatas cozidas, por 

cima, o salmão poché (aquecido no forno microondas por 

uns segundos), colocar o molho de hortelã por cima e ter-

minar com a cebolinha e a framboesa.

Dish composition

Poached salmon / Spring onion / Boiled potatoes / Mint 

sauce / Raspberry

Poached salmon: 1 litre fish stock, 75 ml vinegar, 100 ml 

white wine, 500 g salmon fillet.

Method: Mix the liquid ingredients and boil for a minute. 

Turn off the heat and submerge the salmon fillets for 4-6 

minutes. I recommend that the centre of the fillet is me-

dium-rare.

Mint sauce: 300 g homemade mayonnaise, 30 g mint 

leaves, gherkins in vinegar.

Method: Zap the mint leaves with the mayonnaise with a 

blender and add the chopped gherkins. Keep for later in 

the fridge.

Finalisation/Plating up: Slice the spring onion, cook the 

potatoes in water and salt and slice. To plate up, start with 

a base of potato slices, then top with the poached salmon 

(warmed in the microwave oven for a few seconds), plac-

ing the mint sauce on top and ending with the spring onion 

and raspberry.

NOVILHO COM POLENTA 
CREMOSA E COGUMELOS

BEEF WITH CREAM POLENTA AND 
MUSHROOMS

SALMÃO POCHÉ COM 
FRAMBOESA

POACHED SALMON WITH 
RASPBERRY

Composição do prato

Entrecosto de novilho de qualidade / Polenta cremosa / 

Miolo de pistacho / Cogumelos

Polenta cremosa: 100 g de polenta de milho, 1 l de leite, 60 g 

de parmesão ralado, 50 g de manteiga.

Processo: Ferver o leite com a manteiga, juntar a polenta 

e cozinhar por 15 minutos (rectificar o leite, se for neces-

sário), sem nunca parar de mexer. Adicionar o parmesão 

ralado e mexer até que esteja bem incorporado. Reservar 

fora do frigorífico.

Pistachos: 200 g de miolo de pistachos

Processo: Tostar os pistachos no forno a 180º durante 8 a 

10 minutos.

Entrecosto de novilho: 2 entrecostos de novilho de 500 g 

cada um (4 pax)

Processo: Numa frigideira muito quente, dourar os entre-

costos dos dois lados, um minuto de cada lado. Colocá-los 

no forno a 120º durante 12 minutos. Deixar repousar fora 

do forno por 12 minutos tapados com papel de alumínio.  

Reservar.

Empratamento: Num prato raso, colocar uma colher de 

polenta cremosa, o miolo de pistacho e terminar com o 

entrecosto cortado em dois (utilizar só um dos pedaços). 

Por cima, colocar os cogumelos salteados e um pouco de 

redução de balsâmico. 

Dish composition

Quality beef entrecôte / Creamy polenta / Pistachios / 

Mushrooms

Creamy polenta: 100 g polenta, 1 l milk, 60 g grated parme-

san, 50 g butter.

Method: Boil the milk with the butter, add the polenta and 

cook for 15 minutes (adding extra milk if necessary), stir-

ring continuously. Add the grated parmesan and mix until 

fully incorporated. Set aside, but not in the fridge.

Pistachios: 200 g shelled pistachios

Method: Toast the pistachios in the oven at 180 ºC for 8 to 

10 minutes.

Beef entrecôte: 2 beef entrecôtes, each 500 g (4 pax)

Method: Brown the two entrecôtes on both sides in a very 

hot frying pan, one minute either side. Place in the oven, 

preheated to 120 ºC, for 12 minutes. Leave to rest out of the 

oven for a further 12 minutes, covered with aluminium foil. 

Set aside.

Plating up: Place a spoonful of creamy polenta on a shal-

low plate, the pistachios and finish with the entrecôte cut 

in two (use just one piece). Place the sautéed mushrooms 

on top and drizzle with a little balsamic reduction. 
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SPICED CARAMELISED MADEIRA 
BANANA

Dish composition

1 Madeira banana sliced down the middle / Chocolate ice 

cream / Cinnamon stick / Star anise / Madagascar black 

pepper / Indian cardamom / Cloves / Juniper/ 65 g butter 

/ 65 muscovado sugar/ 30 g cognac

Method/Plating up: Smear the butter and sprinkle the 

butter over the base of a non-stick frying pan, add the 

spices and place over the flame to produce a caramel, 

being careful not to burn. Add the banana. When cara-

melised, remove the banana and place on a plate. Flambé 

the caramel in the pan with the cognac and pour over the 

banana. Serve the banana with chocolate ice cream (64% 

cocoa). Serve (and eat) while the banana is warm.

BANANA DA MADEIRA CARAME-
LIZADA COM ESPECIARIAS

Composição do prato

1 banana da Madeira cortada a meio / Gelado de choco-

late / Pau de canela / Anis estrelado / Pimenta preta do 

Madagáscar / Cardamomo da Índia / Cravinho / Zimbro 

/ 65 g de manteiga/ 65 g de açúcar mascavado / 30 g  

de conhaque

Processo/Empratamento: Espalhar a manteiga e o açúcar 

mascavado pela base de uma fritadeira antiaderente, adi-

cionar as especiarias e colocar a frigideira na boca do fogão 

para criar um caramelo, sempre com cuidado para evitar 

queimaduras. Juntar a banana. Quando estiver carame-

lizado, retirar a banana e colocá-la num prato. Flambear 

com o conhaque o caramelo da frigideira e vertê-lo sobre 

a banana. Acompanhar a banana com gelado de chocolate 

(64% de cacau). Servir (e comer) enquanto a banana esti-

ver quente.
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VAN CLEEF & ARPELS

LONGINES

Lançado em 2015, o Longines Symphonette é 

uma interpretação de elegância contemporâ-

nea criada pela reconhecida relojeira suíça. A 

linha oval, as copiosas pulseiras e os refinados 

mostradores combinam-se em harmonia. Mais 

recentemente, a Longines introduziu novos mo-

delos que combinam ouro rosa, diamantes e aço, 

enriquecendo, desta forma, a colecção. A sólida 

coroa em ouro rosa e os toques de rosa no mostra-

dor combinam harmoniosamente com a pulseira 

que entrelaça aço com ouro rosa.

Launched in 2015, the Longines Symphonette is an 

interpretation of contemporary elegance created by 

the renowned Swiss watchmaker. The oval form, the 

chunky bracelets and the refined dials are harmonious-

ly combined. More recently, Longines has unveiled new 

models that combine rose gold, diamonds and steel, thus 

enriching the collection. The solid rose gold crown and the 

touches of pink on the dial combine perfectly with a bracelet 

that interweaves steel with rose gold.

A nova colecção Bouton d’or® da Van Cleef & Arpels dá lu-

gar de honra às linhas curvas do motivo de joalharia cha-

mado Paillette, criado pela marca no final dos anos de 1930. 

Nesta reinterpretação, oferece-se uma série de combina-

ções, volumes e cores, criando um estilo gráfico e feminino 

em colares, anéis, pulseiras e brincos. A colecção foi enri-

quecida com cinco novas peças que brincam com os refle-

xos do ouro rosa e do ouro branco. Na imagem, o colar em 

ouro rosa, ouro branco e diamantes redondos.

The new Bouton d’or® collection from Van Cleef & Arpels 

gives place of honour to the curved lines of the so-called 

Paillette jewellery motif, created by the brand in the late 

1930s. In this reinterpretation, a series of combinations, 

volumes and colours are offered, creating a graphic and 

feminine style in necklaces, rings, bracelets and earrings. 

The collection has been expanded with five new pieces 

that play with the reflections of rose gold and of white gold. 

In the picture, the necklace in rose gold, white gold and 

round diamonds.
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Lançando sapatos de sonho e extremamente cobiçados 

desde 1991, Christian Louboutin é reconhecido internacio-

nalmente pela qualidade, sofisticação, elegância e pela in-

confundível sola vermelha das suas criações. Na imagem, 

um exemplo de um modelo ideal para a noite. Twistissima 

exibe as curvas elegantes do pé com o seu corte baixo e o 

calcanhar recuado. Uma elegante mistura de preto, branco 

e rede de couro e malha torna este cross-strap pump, com 

salto de 10 cm, extremamente sedutor.

Launching highly coveted dream shoes since 1991,  

Christian Louboutin is internationally recognised for 

quality, sophistication, elegance and the unmistakable 

red sole of his creations. In the picture, an example of an 

ideal model for evening wear. Twistissima displays the el-

egant curves of the foot with its low cut and receded heel. 

An elegant blend of black, white and leather and mesh-

backed fishnet makes this cross-strap pump, with 10-cm 

heel, extremely seductive.

CHRISTIAN LOUBOUTIN

Contrastes cromáticos, pedras talhadas, gemas coloridas, 

franjas, pérolas, cristais, bordados e padrões geométricos 

são algumas das particularidades da nova colecção Luís 

Onofre Shoes & Accessories. A diversidade de tons e ma-

teriais está presente em sapatos e também em malas de 

formato micro e médio, algumas simultaneamente jóias e 

cofre. Por oposição à riqueza da colecção feminina, a mas-

culina é minimalista, destacando-se, porém, os acaba-

mentos personalizados.

Colour contrasts, cut stones, coloured gems, fringes, pearls, 

crystals, embroidery and geometric patterns are some 

of the particular features of the new Luís Onofre Shoes & 

Accessories collection. Diversity of shades and materials 

can be seen in shoes and also in micro and medium for-

mat bags, some of which are both pieces of jewellery and 

safe. As opposed to the wealth of the women’s collection, 

the men’s one is minimalist, without passing on, however, 

customised finishes.

LUÍS ONOFRE

Reafirmando o compromisso no projecto The Journey to 

Sustainable Luxury, focado na alta perfumaria natural 

e responsável, a Chopard apresenta os primeiros perfu-

mes compostos por ingredientes do programa Naturals  

Together. São quatro as novas fragrâncias, ricas em in-

gredientes naturais e inspiradas nos Jardins do Paraíso 

Árabes, os jardins mais míticos e místicos do Oriente. Esta 

nova colecção foi criada por Alberto Morillas, um dos per-

fumistas mais icónicos do nosso tempo.

Reaffirming its commitment to The Journey to Sustain-

able Luxury project, focused on high-end natural and re-

sponsible perfumery, Chopard presents the first perfumes 

composed of ingredients from the Naturals Together pro-

gramme. There are four new fragrances, rich in natural 

ingredients and inspired by the Arab Gardens of Paradise, 

the most mythical and mystical gardens of the East. This 

new collection was created by Alberto Morillas, one of the 

most iconic perfumers of our time.

CHOPARD PERFUMES



\\QUINTESSENCE

Elegantes, intemporais e originais, os óculos de sol Cartier, 

para homem ou senhora, conferem a todos os rostos um 

toque especial, para além da protecção desejada. Minima-

lista e elegante, a colecção ‘C’ décor serve-se da tradição 

e da mestria dos artesãos e de materiais seleccionados 

para criar óculos que aliam estética e qualidade. Na ima-

gem, óculos com armação rectangular em compósito com  

efeito tartaruga, com detalhes dourados, e lentes casta-

nhas graduadas.

Stylish, timeless and unique, Cartier sunglasses, for men 

or women, give every face a special touch, in addition to 

the desired protection. Minimalistic and elegant, the ‘C’ dé-

cor collection makes use of the tradition and expertise of 

craftsmen and materials selected to create eyewear that 

combines aesthetics and quality. In the picture, glasses 

with a rectangular composite frame with tortoiseshell ef-

fect, with gold detailing, and polarised brown lenses.

CARTIER

LUSITANA COLLECTION

Na 88.ª edição do Geneva Motor Show, a Rolls-Royce 

apresentou três versões exclusivas do Phantom e um 

novo Dawn Aero Cowling. O trio de Phantom é formado 

pelos modelos customizados The Gentleman’s Tourer, A 

Moment in Time e The Whisperer Muse. Mais aguardado 

entre os três, o primeiro tem inspiração no Phantom II, de 

1930. O novo Dawn Aero Cowling apresenta um grande 

diferencial: é possível transformar o conversível de 570 

cv, que originalmente tem quatro lugares, num veículo de 

apenas dois lugares.

At the 88th edition of the Geneva Motor Show, Rolls-Royce 

presented three exclusive versions of the Phantom and 

a new Dawn Aero Cowling. The Phantom trio is made up 

of The Gentleman’s Tourer, A Moment in Time and The  

Whisperer Muse custom models. Most eagerly awaited 

among the three, the first of the trio draws its inspiration 

from the 1930s Phantom II. The new Dawn Aero Cowling 

boasts a highly unique feature: you can transform the 570 

hp convertible, which originally has four seats, into a vehi-

cle with just two seats.

ROLLS-ROYCE

Inspirado nas cores da cidade de Lisboa, mais concreta-

mente a luz, o sol e os coloridos azulejos tão presentes por 

toda a cidade, o designer Alexander Laut criou uma nova 

colecção a que chamou Lusitana. Cada peça única e exclu-

siva em ouro de 18 quilates é composta por preciosas sa-

firas naturais de várias cores e pequenos diamantes. Desta 

colecção fazem parte colares, pulseiras e anéis. Acessórios 

ideais para uma mulher sofisticada, elegante e moderna. 

Esta linha apresenta uma proposta vanguardista numa 

discreta evocação de luxo e requintado bom gosto.

Inspired by the colors of the city of Lisbon, more specifically 

the light, the sun and the colorful tiles so present through-

out the city, the designer Alexander Laut created a new 

collection that he called Lusitana. Each unique and exclu-

sive piece in 18 carat gold is composed of precious natural 

sapphires of various colors and small diamonds. This col-

lection includes necklaces, bracelets and rings. Ideal ac-

cessories for a sophisticated, elegant and modern woman. 

This line presents an avant-garde proposal in a discreet 

evocation of luxury and exquisite good taste.
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YAMAZAKI
BENTLEY EYEWEAR

Uma rara garrafa de whisky japonês Yamazaki single 

malt de 50 anos foi vendida num leilão em Hong Kong 

pela Sotheby’s Finest por 250 mil euros, mais do dobro da 

sua estimativa de preço de pré-venda, que era de 114 mil 

euros, e o preço mais alto alcançado por qualquer garra-

fa de whisky japonês. A destilaria Yamazaki, fundada em 

1924, situa-se junto à localidade de Shimamoto, num lu-

gar chamado Vale de Yamazaki. É conhecida por produzir 

whiskies doces, frutados e apimentados.

A rare bottle of 50-year-old Yamazaki Japanese single 

malt whiskey has been sold at an auction in Hong Kong 

by Sotheby’s Finest for 250,000 Euros, more than double 

its pre-sale price estimate of 114,000 Euros, and the highest 

price ever achieved for a bottle of Japanese whiskey. The 

Yamazaki Distillery, founded in 1924, is located near the 

town of Shimamoto, in a place called the Yamazaki Valley. 

It is known for producing sweet, fruity and spicy whiskeys.

Iniciando uma parceria em 2010, baseada na mesma pai-

xão pela perfeição, a Bentley Motors e a Estede Austria 

incrementam agora a Bentley Eyewear com a B-Light, 

uma colecção leve e contemporânea. Os novos 13 mode-

los, feitos de titânio fundido com ouro e paládio, oferecem 

um estilo luxuosamente minimalista. Os óculos B-Light 

são fabricados à mão no Japão e incorporam discretamen-

te o clássico design de diamante Bentley Diamond e o lo-

gótipo Bentley B coberto com um revestimento exclusivo  

de esmalte.

Entering a partnership in 2010, based on the same passion 

for perfection, Bentley Motors and Estede Austria now 

expand the Bentley Eyewear range with B-Light, a light-

weight and contemporary collection. The 13 new models, 

made of titanium fused with gold and palladium, offer a 

luxuriously minimalist style. The B-Light eyeglasses and 

sunglasses are handmade in Japan and discreetly incorpo-

rate the classic Bentley diamond knurling design and the 

Bentley B logo covered with an exclusive enamel coating.

BOLVAINT
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Bolvaint não segue os ciclos da moda, alia antes artesana-

to, ciência e emoção na construção dos seus produtos, fa-

zendo com que sejam duráveis, visualmente intemporais 

e apelativos. Na imagem, os sapatos Verrocchio, em pele 

de búfalo flexível, distinguem-se pela construção manual, 

pelos materiais de alta qualidade e pela atenção ao deta-

lhe. O interior arrojado e a sola em borracha, para maior 

tracção, completam este artigo de luxo, perfeito para oca-

siões que exigem um toque de elegância.

Bolvaint does not follow fashion cycles; rather it com-

bines crafts, science and emotion in the construction of 

its products, making them durable, visually timeless and 

appealing. In the picture, the Verrocchio shoes, in flexible 

buffalo leather, stand out for their handmade construc-

tion, high quality materials and attention to detail. The 

bold interior and rubber sole, for added traction, com-

plete this luxury item perfect for occasions that demand 

a touch of elegance.
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MONTBLANC

HUGO BOSS

A colecção Montblanc Sartorial baseia-se na longa tra-

dição, iniciada em 1926, de usar o couro saffiano, adicio-

nando-lhe, porém, um toque mais contemporâneo. Ofe-

recendo uma gama de artigos de couro, a colecção inclui 

a pasta executiva da imagem, que conjuga funcionalidade 

e visual sóbrio. Apresenta um compartimento com bolso 

interno com zíper, bolso para telemóvel e três argolas para 

instrumentos de escrita. A sua alça ajustável e removível 

acrescenta-lhe praticidade.

The Montblanc Sartorial collection is based on the long 

tradition, begun in 1926, of using Saffian leather, while 

adding to it a more contemporary touch. Featuring a range 

of leather items, the collection includes the document 

case in the image, which combines functionality and sim-

ple looks. It features a zipped internal compartment, com-

partment for mobile phone and three pockets for writing  

instruments. Its adjustable and detachable strap adds 

practicality.

Com notas de toranja, laranja amarga, limão, maçã, gen-

gibre, canela, trevos, gerânio e notas amadeiradas, Bottled 

Tonic é a nova versão do emblemático Boss Bottled, mas 

mais refrescante e mais intimista. As essências cítricas so-

fisticadas e as notas de madeira combinam-se para criar 

uma composição refrescante, simultaneamente leve e 

forte. Bottled Tonic é a reinvenção moderna de um clássi-

co, uma fragrância tonificante, energizante, um verdadeiro 

momento de descontracção.

With notes of grapefruit, bitter orange, lemon, ginger, ap-

ple, cinnamon, clover, geranium and woody notes, Bottled 

Tonic is a new version of the iconic Boss Bottled, but more 

refreshing and more intimate. Sophisticated citrus essenc-

es and notes of wood combine to create a refreshing yet 

at the same time light and powerful composition. Bottled 

Tonic is the modern reinvention of a classic, toning, ener-

gizing fragrance, a true moment of relaxation.
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ULYSSE NARDIN

O novo relógio automático Ulysse Nardin 

Freak Vision é inspirado nos recifes de 

snorkeling de Coral Bay, na Austrália, e apre-

senta um acabamento especial, envolvendo 

pintura acrílica e fio dourado, para transformar 

o mostrador num espectáculo visual. O renomado 

relojoeiro suíço revelou duas versões deste relógio: 

o Coralbay-1 e Coralbay-2 (na imagem). As duas ver-

sões possuem o novo movimento automático Grinder, 

um escape único chamado de Dual Elysee e muitos ou-

tros recursos interessantes.

The new Ulysse Nardin Freak Vision automatic watch is in-

spired by the snorkelling reef of Coral Bay, Australia, and 

features a special finish, involving acrylic painting and gold 

wire to turn the dial into a visual spectacle. The renowned 

Swiss watchmaker revealed two versions of this watch: the  

Coralbay-1 and Coralbay-2 (pictured). The two versions boast 

the new ‘Grinder’ automatic movement, a unique escapement 

called Dual Elysee and many other interesting features.
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190m2

APARTAMENTO T3
LISBON - LAPA - PREMIUM LOCATION

- COZINHA EQUIPADA

- AR CONDICIONADO

- MATERIAIS DE DESIGN E QUALIDADE

- 2 ESTACIONAMENTOS

- 1 ARRECADAÇÃO 

- BASTANTE LUZ NATURAL

- EQUIPPED KITCHEN

- AIR CONDITIONING

- QUALITY DESIGN MATERIALS

- 2 PARKING SPACES

- 1 STORE ROOM

- PLENTY OF NATURAL LIGHT

CARACTERÍSTICAS: PROPERTY FEATURES:

Localizado numa das zonas mais prestigiadas da cida-

de de Lisboa, a Lapa, este exclusivo apartamento está 

a uma curta distância dos principais pólos culturais da  

cidade.  O seu design contemporâneo e a sua localiza-

ção, inserido num núcleo histórico da cidade, conferem 

um charme único a este apartamento com 3 quartos.

Located in one of the most prestigious neighbourhoo-

ds in the city of Lisbon, Lapa, this exclusive apartment 

is just a short distance from the city’s main cultural at-

tractions. Its contemporary design and location, stood 

within one of city’s historic clusters, endow this three-

-bedroom with unique charm.

geral@royalvillas.eu

AMI: 9469

Ref:  FS-18/013 | Price: €840.000

3 2

VASCO PEREIRA COUTINHO
CEO na Lince Capital SCR SA
CEO at Lince Capital SCR SA

OPINIÃO \\ OPINION

Portugal, no século XIV e XV, foi o pioneiro no fenómeno 

da globalização. O nosso país foi uma potência mundial 

na descoberta de novos horizontes e novas fronteiras. 

Levámos connosco conhecimento, informação, cultu-

ra e trouxemos para casa novos horizontes descobertos, 

novas aventuras, novas rotas. Nos dias que vivemos, sin-

to que desta vez foi Portugal que foi descoberto, uma vez 

que aquele país que poucos conheciam e que, por vezes, 

até menosprezavam agora torna-se num local de destino, 

descoberta e interesse.

Com a crise mundial de 2008, Portugal viveu anos muito 

difíceis devido a uma economia fragilizada e muito endi-

vidada. Com a ajuda do FMI, foram implementadas duras 

reformas na nossa economia, mas fundamentais para po-

dermos equilibrar as contas públicas. 

O governo, de uma forma muito inteligente, implementou 

e incentivou medidas que permitissem atrair investimen-

to para o nosso país e que fossem maioritariamente asso-

ciadas ao imobiliário, numa tentativa de reabilitar o sector. 

Nasce o programa de Autorização de Residência para In-

vestidores (Golden Visa) e o programa de residência fiscal 

Residente Não Habitual (RNH), e os resultados não tarda-

ram a aparecer.

Hoje, depois de uma saída limpa de um programa europeu 

de apoio a Portugal, depois de a economia ter demonstra-

do sinais de uma retoma sustentável, depois de uma su-

bida de rating por parte das principais agências de rating 

mundiais e com programas de captação de investimento 

a darem resultados, Portugal ainda usa as suas melhores 

armas para se projectar internacionalmente. ‘Armas’ que 

sempre caracterizaram o seu povo, desde o século XIV e 

XV: a hospitalidade, a amabilidade das pessoas e, claro, o 

clima e gastronomia. 

Quanto ao futuro, a Deus pertence. Na minha modesta opi-

nião, se continuarmos este bom caminho, se não houver 

alterações aos programas provados de sucesso, se houver 

mais apoio às pequenas e médias empresas portuguesas, 

vamos ver um país pequeno cá dentro mas gigante na 

projecção internacional. Temos empresários extraordiná-

rios que levam Portugal ao mundo e que nunca esquecem  

Portugal como o seu berço.

Portugal, uma potência mundial

Portugal, a world power
Portugal, in the 14th and 15th centuries, was the pioneer in 

the phenomenon of globalisation. Our country was a world 

power in the discovery of new horizons and new fron-

tiers. With us we took knowledge, information and culture, 

bringing home newly discovered horizons, new adven-

tures, and new routes. Nowadays, I feel that this time it was 

Portugal that has been discovered, since that country that 

few knew and sometimes even looked down on, has now 

become a place of destination, discovery and interest.

With the global crisis of 2008, Portugal went through some 

very difficult years due to a weakened and very indebt-

ed economy. With the help of the IMF, hard reforms were 

implemented in our economy, fundamental to balancing 

public accounts.

The government, in a very intelligent way, implemented 

and encouraged measures that would attract investment 

to our country and which were mostly associated with real 

estate, in an attempt to revive the sector. The Residence 

Authorisation for Investors programme (Golden Visa) and 

the Non Habitual Resident Tax Programme (RNH) were 

created, and the results were not long in coming.

Today, after a clean exit from a European programme sup-

porting Portugal, after the economy has shown signs of 

a sustainable recovery, after a rise in rating by the main 

world rating agencies and with programmes for attracting 

investment to Portugal showing results, Portuguese is still 

using its best weapons to promote itself internationally. 

‘Weapons’ that have always characterised its people, ever 

since the 14th and 15th centuries: hospitality, friendliness 

and, of course, the climate and gastronomy.

As for the future, God alone knows. In my modest opinion, 

if we continue along this good path, if there are no changes 

to l programmes with proven success, if there is more sup-

port for Portuguese small and medium-sized companies, 

we will see a small country down here, but one with a giant 

reputation abroad. We have extraordinary entrepreneurs 

who bring Portugal to the world and who never forget  

Portugal is their birthplace.
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APARTAMENTO PREMIUM
LISBOA

- COZINHA EQUIPADA

- 2 MASTER SUITES

- VISTA RIO

- 6 LUGARES DE ESTACIONAMENTO

- AR CONDICIONADO

- PISO AQUECIDO

- ESCRITÓRIO

- SALA DE REUNIÕES

- SALA DE JANTAR

- SEGURANÇA 

- ARRECADAÇÃO COM AR CONDICIONADO

- QUARTO DE EMPREGADA

- EQUIPPED KITCHEN

- 2 MASTER SUITES

- RIVER VIEW

- 6 PARKING SPACES

- AIR CONDITIONING

- UNDER-FLOOR HEATING

- HOME OFFICE

- MEETING ROOM

- DINING ROOM

- SAFETY

- STORAGE ROOM WITH AIR CONDITIONING

- MAID’S ROOM

CARACTERÍSTICAS: PROPERTY FEATURES:

Localizado no centro da cidade de Lisboa e com uma vista 

privilegiada para o rio, este exclusivo apartamento com 5 

quartos, dos quais duas master suites com closets priva-

tivos, é um dos mais emblemáticos da cidade de Lisboa. A 

Premium Location onde está inserido confere a este acti-

vo uma exclusividade única! 

Located in the centre of the city of Lisbon and with 

stunning views of the river, this exclusive five-bedroom 

apartment, with two master suites featuring walk-in war-

drobes, is one of the most iconic of the city of Lisbon. Its 

prime location give this asset a unique exclusivity!

5 5 507m2

Ref:  FS-17/007 | Price: €5.000.000

geral@royalvillas.eu

AMI: 9469
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EXCLUSIVE VILLA
CASCAIS

- COZINHA EQUIPADA

- SALA DE CINEMA/BIBLIOTECA/GINÁSIO

- ELEVADOR

- PISCINA EM CASCATA 

- VISTA MAR

- AR CONDICIONADO 

- INSERIDA NO PARQUE SINTRA-CASCAIS   

- 7 M DA PRAIA DO GUINCHO 

- EQUIPPED KITCHEN

- HOME CINEMA / LIBRARY/ GYM

- LIFT

- TIERED SWIMMING POOL 

- SEA VIEW

- AIR CONDITIONING 

- LOCATE WITHIN THE SINTRA-CASCAIS PARK   

- 7 M FROM THE PRAIA DO GUINCHO BEACH 

CARACTERÍSTICAS: PROPERTY FEATURES:

Localizada a 4,5 km da auto-estrada de Cascais, a A5, e 

inserida em condomínio de 5 Villas, em pleno parque na-

tural Sintra-Cascais, esta fantástica Villa tem vista de mar 

em toda a casa. A tranquilidade que a envolve é, sem dú-

vida, o ex-libris desta zona.

Located 4.5 km from the Cascais A5 motorway, and set 

within a condominium of five villas, right within the Sintra-

-Cascais nature park, this fantastic villa boasts sea views 

from throughout the house. The tranquillity surrounding 

it is without doubt the highlight of this part of the world.

5 3 322 m2

Ref:   FS-18/014 | Price: €980.000

geral@royalvillas.eu

AMI: 9469

T2 DUPLEX OLDTOWN JARDIM PRIVATIVO
LISBOA

- COZINHA EQUIPADA

- ESTACIONAMENTO

- LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

- JARDIM PRIVATIVO

- ACABAMENTO DE QUALIDADE

- CENTRO DA CIDADE

- EQUIPPED KITCHEN

- PARKING

- PRIME LOCATION

- PRIVATE GARDEN

- QUALITY FINISH

- CITY CENTRE

CARACTERÍSTICAS: PROPERTY FEATURES:

Este apartamento de tipologia T2, com jardim privativo, 

localiza-se no centro da cidade, estando a uma curta dis-

tancia a pé de áreas comerciais e de lazer. A exclusividade 

da zona em que se insere faz deste apartamento um activo 

de inegável valorização.

This two-bedroom apartment with private garden is loca-

ted in the city centre, and lies a short distance by foot from 

shopping and leisure areas. The exclusiveness of the nei-

ghbourhood in which it stands makes this apartment an 

asset of undeniable value.

2+1 2 150m2 20m2

Ref:  FS-18/13  | Price: €740.000

geral@royalvillas.eu

AMI: 9469



HAIFA HOUSE
TEXTO TEXT  MARIA AMÉLIA PIRES  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © PITSOU KEDEM ARCHITECTS

Sofisticação e minimalismo
 Sophistication and minimalism

ARCHITECTURE  DESIGN
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 No interior, a linguagem limpa 
e de linhas rectas está presente 
no mobiliário e nos elementos 

construtivos. \\ Inside, the clean 
language and straight lines are 
present in the furniture and the 

construction elements.

Construída no centro de uma avenida histórica de Haifa, 

em Israel, e projectada pelo atelier Pitsou Kedem Archi-

tects, a Haifa House possui um desenho de linhas rectas, 

simples e sem grandes ornamentos, aliando a contem-

poraneidade ao estilo Bauhaus, bastante comum naquele 

país. A sofisticação e o minimalismo que existiam na épo-

ca áurea do período Bauhaus foram traduzidos em conten-

ção e em pureza espacial. Apesar do estilo ser comum a 

algumas edificações vizinhas, a Haifa House distingue-se 

das restantes pela sua uni-

formidade de cores e acaba-

mentos simples.

Implantados num terre-

no de 1000 m2, os 550 m2 de 

área construída sobressaem 

pela continuidade espacial. 

Um grande e aberto espa-

ço central interliga todos os 

ambientes da residência, 

graças ao grande pórtico 

que abraça os espaços in-

ternos. Concreto, madeira, pedras e vidro foram utilizados 

em combinação com as cores branca, preta e cinza para os 

interiores, o que lhe confere modernidade e sofisticação. 

Para fortalecer ainda mais o impacto do espaço central, o 

mesmo foi revestido com painéis de concreto, onde uma 

biblioteca assume o protagonismo. No interior, a lingua-

gem limpa e de linhas rectas está presente no mobiliário e 

Built at the centre of an historic avenue in Haifa, Isra-

el, and designed by the Pitsou Kedem Architects studio,  

Haifa House has a simple design of straight lines and with-

out major ornamentation, combining contemporariness 

with Bauhaus style, a style very common in that country. 

The sophistication and minimalism around during the 

golden age of the Bauhaus period have been translated 

into restraint and spatial purity. Although the style is com-

mon to some neighbouring buildings, the Haifa House sets 

itself apart from the others 

through its uniformity of co-

lours and simple finishes.

Stood on a 1000-sqm plot, 

the 550-sqm built area 

stands out for its spatial 

continuity. A large and open 

central space interconnects 

all of the residence’s en-

vironments, thanks to the 

large portico embracing the 

internal spaces. Concrete, 

wood, stones and glass have been used in combination 

with a palette of white, black and gray for the interiors, 

which ensures them modernity and sophistication. To 

further strengthen the impact of the central space, it has 

been lined with concrete panels, where a library takes 

centre stage. Inside, the clean language and straight lines 

are present in the furniture and the construction elements, 

nos elementos construtivos, como a escada com degraus 

em balanço. As cores neutras permitiram que se usasse 

mobiliário e peças decorativas marcantes e de cores fortes.

Durante o dia, a luz natural que entra na residência cria 

espectáculos de luz e sombra em movimento. À noite, a 

luz artificial, e especialmente a luz que emerge da pisci-

na, produzem uma atmosfera diferente: quase mística…  

quase mágica.

such as the staircase with steps protruding from the wall. 

The neutral colour scheme has allowed the use of striking 

and brightly coloured furniture and decorative pieces.

During the day, the natural light that enters the residence 

creates shows of light and shadow in movement. At night, 

artificial light, and especially the light emanating from the 

pool, produces a different atmosphere: almost mystical...

almost magical.
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Geometricamente icónico 
Geometrically iconic

ARCHITECTURE  DESIGN

PROJECTO 
CITIC BANK

Em Hangzhou, na China, há um local, ladeado pelo Rio 

Qian Jiang, que é já o novo centro empresarial da cidade. 

Foi nesse lugar estratégico que o gabinete de arquitectura 

Foster + Partners projectou a sede do Citic Bank, um arra-

nha-céus com cem metros de altura que, pela sua dimen-

são e particularidades, estabelece já uma presença icónica 

na urbe.

A torre tem uma forma geométrica impressionante ins-

pirada nos elementos da cultura tradicional chinesa, mais 

propriamente no antigo navio dou ou ding, símbolo da 

riqueza, dignidade e estabilidade. Na face sul, a fachada 

próxima à base do edifício tem a forma simétrica de um 

«V». Acima desse ponto, os pavimentos alongam-se para 

permitir vistas panorâmicas sobre o rio e sobre a praça.  

A estrutura da face norte foi desenhada também em for-

mas geométricas na cor bronze. 

In Hangzhou, China, there is a place, flanked by the Qian 

Jiang River, which is now the city’s new central business 

district. It was for this strategic spot that architecture prac-

tice Foster + Partners designed the headquarters of Citic 

Bank, a skyscraper measuring one hundred metres high, 

which, given its size and particular features, now forms an 

iconic presence in the city.

The tower has an impressive geometric shape, which 

draws its inspiration from elements of traditional Chi-

nese culture, and more precisely from the ancient dou or 

ding vessel, symbol of wealth, dignity and stability. On the 

south side, the façade is pulled inwards near the base of 

the building to form a symmetrical V-shape. Above that 

point, the floor plates widen, expanding to provide pan-

oramic views of the river and the square. The north facing 

structure has also been designed in geometric shapes,  

coloured bronze.

NORMAN FOSTER
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Na base da torre, um pátio com pé-direito de 30 m es-

tende-se por 72 m, para proporcionar uma ‘experiência 

dramática’ na entrada. Através do pátio é possível chegar 

ao átrio central em forma de diamante, que acompanha os 

20 andares do edifício, promovendo a ventilação natural. 

Nos últimos andares, há jar-

dins, além de um mezanino, 

onde existe uma área VIP e 

salas de reuniões. Tendo em 

conta políticas ambientais, 

os arquitectos asseguraram 

a ventilação natural durante 

todo o ano, a reciclagem das 

águas, a iluminação natural 

facultada pelas fachadas de 

vidro, e utilizaram materiais 

locais, reduzindo, desta forma, a energia utilizada.

Segundo David Nelson, do Foster + Partners, «o desafio 

foi criar um novo edifício, que se harmonizasse com o seu 

entorno e que tivesse a sua própria integridade e presença».

At the base of the tower, a 30-metre-high A-frame can-

opy stretches 72 metres to provide a ‘dramatic entrance 

experience’. Passing under the canopy leads you to the 

diamond-shaped central atrium, which rises right up 

through the 20 storeys of the building, encouraging natu-

ral ventilation. On the upper 

floors there are tiered gar-

dens, in addition to a winter 

garden with a mezzanine 

level, housing a VIP club 

and meeting spaces. Taking 

into account environmental 

policies, the architects have 

ensured natural ventilation 

throughout the year, the re-

cycling of grey water, natu-

ral lighting provided by the glass façades, and have used 

local materials, thus reducing embodied energy used.

According to David Nelson from Foster + Partners, «the 

challenge was to create a new building, which blend-

ed with its surroundings and which had its own integrity  

and presence».

A torre tem uma forma geométrica 
impressionante inspirada nos 

elementos da cultura tradicional 
chinesa.  \\ The tower has an 

impressive geometric shape, which 
draws its inspiration from elements 

of traditional Chinese culture.
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Nasceu no Saldanha, em Lisboa. Passou muitos e bons 

momentos no sul de Portugal, no Alentejo. Ao longo da 

vida coleccionou memórias que vai implantando nos seus 

projectos e diz que nunca foi dotado para desenhar. Gosta 

da vida das casas antigas e de as recuperar. Desde sempre 

quis ser arquitecto. A meio da carreira, em Dezembro de 

2017, Manuel Aires Mateus vence o Prémio Pessoa, atribuí-

do sempre a uma personalidade de nacionalidade portu-

guesa que se destaque na vida artística, literária ou cien-

tífica do país. 

He was born in Saldanha, Lisbon. He has spent many good 

times in the south of Portugal, in the Alentejo. Through-

out his life he has collected memories that he instils in his 

projects and says that he has never been gifted at drawing. 

He likes the life of old houses and to renovate them. He has 

always wanted to be an architect. Halfway through his ca-

reer, in December 2017, Manuel Aires Mateus was awarded 

the Pessoa Prize, always given to a personality of Portu-

guese nationality who stands out in the artistic, literary or 

scientific life of the country.

MANUEL AIRES 
MATEUS

ARCHITECTURE  DESIGN

«O trabalho do arquitecto não é construir, é 
dar significado à construção» \\ «An archi-
tect’s job isn’t building; it’s giving meaning to 

the construction»

TEXTO TEXT CRISTINA FREIRE  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1-2 NUNO ALMENDRA; 3-5 DIREITOS RESERVADOS 



Mas, desde a infância, como disse, havia a certeza de 

querer ser arquitecto… O que é a arquitectura?

A arquitectura é dar significado a algo que é banal. Não 

se ensina a uma pessoa o que é uma porta, o que é uma 

janela. Qualquer pessoa pode desenhar uma casa. Eu 

lembro-me de uma experiência muito divertida, tínhamos 

todos 13 anos quando ajudámos o banheiro de Sesimbra a 

construir a sua casa. Metemos tijolos, uma porta e janelas. 

Fazer uma casa não tinha nada que saber. Nós e alguns pe-

dreiros fizemos uma casa. 

Podemos dizer que esse foi o seu primeiro trabalho… 

Como era essa casa?

Não me lembro da casa nem do banheiro. O trabalho do 

arquitecto não é construir, é dar significado à construção. 

Dar significado à construção é dar um sentido aspiracio-

nal ao que nós fazemos. A arquitectura lida com algo muito 

importante que é a relação do homem com o espaço, tem 

de se superar uma espécie de normalidade, se queremos 

dar significado ao que fazemos. 

E como é que o arquitecto faz essa ligação?

O nosso trabalho é esse, é encontrar esse nexus, essa 

ligação e depois usar algo muito importante, o saber que 

não existem dificuldades, o saber que vem de dentro, o sa-

ber da nossa memória. Nós precisamos de usar o saber da 

nossa memória, a nossa individualidade. Eu tenho de me 

lembrar porque é que a maçaneta de casa do meu avô ti-

nha um sabor especial, porque é que aquela luz era assim.

Recuperar casas é mais libertador ou inspirador?

Nós gostamos mais de casas recuperadas do que ca-

sas novas, porque há sempre um grau de liberdade. Numa 

casa nova, muitas vezes é tudo feito com funções muito  

But from childhood, as you have said, you were sure that 

you wanted to be an architect... What is architecture?

Architecture is giving meaning to something that is ba-

nal. You don’t teach a person what a door is, what a win-

dow is. Anyone can draw a house. I remember a very fun 

experience: we were all 13 years old when we helped the 

Sesimbra lifeguard to build his house. We laid bricks, a door 

and windows. Building a house was a no-brainer. We and 

some bricklayers made a house.

You could say that this was your first job... What was this 

house like?

I can’t remember the house or the lifeguard. An archi-

tect’s job isn’t building; it’s giving meaning to the con-

struction. To give meaning to the construction is to give an 

aspirational sense to what we do. Architecture deals with 

something very important, namely man’s relationship 

with the space. You have to get over a kind of normality, if 

you want to give meaning to what you do.

And how does the architect make this connection?

Our job is just this, to find this nexus, this connection 

and then to use something very important, the knowledge 

that there are no difficulties, the knowledge that comes 

from within, the knowledge of our memory. We need to 

use the knowledge of our memory, our individuality. I have 

to remind myself why the door handle of my grandfather’s 

house had a special flavour; why is it that that light was 

like that.

Is renovating houses more liberating or inspiring?

We like renovated houses more than new houses be-

cause there is always a degree of freedom. In a new house, 

often everything is done with very direct functions. This is 

Ganhou o Prémio Pessoa, o que significa para si?  

Há uma coisa muito importante: os prémios agradecem-

-se, não se procuram. Este prémio tem algo que é muito 

estimulante, é um prémio de meio de carreira. É um prémio 

que obriga, que responsabiliza. É também um prémio para 

o nosso esforço, começando pelo meu irmão Francisco e 

para tudo o que o atelier desenvolve. O reconhecimento é 

sempre reconfortante. 

O prémio tem um valor monetário? 

O prémio tem um valor monetário que vou distribuir por 

todas as pessoas que trabalham connosco, entre o atelier 

do meu irmão Francisco e o meu. Para mim chega o prémio. 

Vocês trabalham juntos, mas têm dois ateliers? 

Sim, temos dois ateliers. 

Por uma questão de estratégia?

Para não ter o atelier demasiado grande. Assim, não per-

demos tempo com coisas menores de gestão e quando nos 

encontramos para discutir, discutimos arquitectura que é, 

no fundo, o que nos interessa. 

Quando começou a perceber que a arquitectura era o 

seu caminho? 

Desde sempre. O meu pai é arquitecto e a minha mãe é 

pintora. Muito da nossa juventude foi passada com artistas. 

Havia aqui uma certa normalidade. Confesso que a úni-

ca área em que hesitei foi Direito, não sei porquê, ou me-

lhor, é um pouco insólito. Insólito não é porque o meu avô 

era advogado. Eu via a ideia de ser juiz, mas isto em miú-

do. Foi uma ideia curta. Desde muito cedo tornou-se óbvio  

seguir arquitectura.

Lembra-se do primeiro trabalho ou projecto que realizou? 

Com 13 ou 14 anos fiz a maquete da escada da casa do 

José Byrne, irmão do arquitecto Gonçalo Byrne. Desenhei 

uma escada com degraus compensados que hoje é algo 

que utilizo imenso. Foi uma espécie de gracinha. Depois 

comecei a trabalhar lá. O Gonçalo tinha um atelier com 

o engenheiro Ferreira Crespo e eu, miúdo, tinha as tardes 

livres e acabei por ir trabalhar com ele, como paquete. 

Foi uma experiência boa. Lembro-me do maior orgulho, 

quando me pediram para fazer um desenho de estruturas, 

passar a limpo uma coisa, mas eu achei aquilo verdadei-

ramente notável. Depois, na faculdade e até muito tarde, 

trabalhei sempre com o Gonçalo Byrne. 

E assinaram juntos o projecto do Centro Cultural  

de Belém?

Sim. O primeiro projecto que assinámos conjuntamente 

foi o projecto para o concurso do Centro Cultural de Belém, 

devia ter vinte e poucos anos. Não vencemos, ficámos em 

segundo lugar. 

What does winning the Pessoa Prize mean to you?

There is one very important thing: prizes are appreciat-

ed, not sought. There is something very stimulating about 

this prize; it’s a mid-career prize. It is a prize that obliges, 

which brings responsibility. It is also a prize for our efforts, 

beginning with my brother Francisco and everything the 

practice develops. Recognition is always comforting.

Does the prize have a monetary value?

The prize has a monetary value that I am going to share 

out to all the people who work with us, between my broth-

er Francisco’s practice and mine. I get the prize.

You work together, but do you have two practices?

Yes, we have two practices.

For strategic reasons?

So as not to have a practice that is too large. This way 

we do not waste time on minor management issues and 

when we meet to discuss things, we discuss architecture, 

which at the end of the day is what interests us.

When did you first realise that architecture was the right 

path for you?

I’ve always known. My father is an architect and my 

mother is a painter. Much of our youth was spent with art-

ists. It was all quite normal for us. I confess that the only 

field I hesitated about was Law, I don’t know why, it’s a bit 

unusual. No it’s not unusual because my grandfather was 

a lawyer. I saw the idea of   being a judge, but this was when 

I was a boy. It was a short-lived idea. From very early on it 

became obvious to do architecture.

Do you remember the first work or project you did?

At the age of 13 or 14 I made the model of the staircase of 

the house of José Byrne, brother of the architect Gonçalo 

Byrne. I drew a staircase with offset steps, which is some-

thing that I use immensely today. It was a bit of fun. Then 

I started working there. Gonçalo had a practice with the 

engineer Ferreira Crespo and I, a boy, had my afternoons 

free and I ended up going to work with him, as an errand 

boy. It was a good experience. I remember the great pride 

I felt, when I was asked to do a drawing of structures, to 

copy something out, but I found it truly remarkable. Later, 

at university and until very much later on, I always worked 

with Gonçalo Byrne.

And you designed the Belém Cultural Centre project  

together?

Yes. The first project we did together together was the 

project for the Belém Cultural Centre tender; I must been 

twenty or so years old then. We did not get it; we came 

second.
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directas. Este é o sítio para comer, este é o sítio para dormir, 

e não tenho um sítio que seja o sítio. O sítio da projecção 

da liberdade. Uma casa antiga muitas vezes até funciona 

mal, mas tem uma janela onde se escreve ou pinta ou onde 

só se senta, tem o seu lugar de liberdade e esse lugar de 

liberdade é a peça fundamental na arquitectura porque a 

arquitectura é aquilo que permanece.

Por isso levou a areia para dentro da casa da Comporta?

Sim e também tem a ver com experiências, as tais ex-

periências da memória. Quando vamos na passadeira para 

a praia, quando chegamos à areia e começamos a andar 

mais devagar, abrandamos, e essa experiência é muito im-

portante. Também tem a ver com uma experiência cultural 

de que gostei muito. Em Londres, numa exposição na Tate 

de Cildo Meireles, ele tinha uma instalação em talco. A pes-

soa entrava no espaço e mexia-se muito devagar no talco 

e aquilo tocou-me muito. Mas há outra para mim interes-

sante: quando tinha 18 anos fui a Paris e havia o Les Bains 

Douche, que era a discoteca da moda e tinha um chão de 

areia e uma piscina onde terminava a noite.

Mais uma vez levou as memórias ao projecto; as pes-

soas gostaram da ideia de ter areia em casa?

Aquilo funcionou muito bem e, sim, as pessoas gos-

taram. Foi uma experiência real, como uma experiência 

de vida. A arquitectura tem de fazer muito isto, procurar 

experiências que são reais, experiências que as pessoas  

na verdade sintam. A arquitectura não serve para fazer 

the place to eat, this is the place to sleep, and there is no 

place that is the place - the place for projecting freedom. 

An old house often doesn’t work that well, but it has a 

window where you can write or paint, or you can simply 

sit; it has its place of freedom and this place of freedom 

is the vital piece in architecture because architecture is  

what remains. 

Is that why you took sand inside the Comporta house?

Yes and also it has to do with experiences, such experi-

ences of memory. When we walk along the wooden walk-

way to the beach, when we get to the sand and start walk-

ing more slowly, we slow down, and that experience is very 

important. It also has to do with a cultural experience that 

I really liked. In London, at an exhibition by Cildo Meireles, 

at the Tate Modern, where he had an installation in talcum 

powder. Visitors entered the space and walked very slowly 

over the talcum powder and this touched me greatly. But 

there is another one I find interesting: when I was 18 I went 

to Paris and there was the Les Bains Douche, which was 

the fashionable nightclub at the time, which had a sandy 

floor and a pool where the night ended.

Once again you brought memories to the project; did the 

people like the idea of   having sand at home?

That worked very well and yes, the people liked it. It was 

a real experience, like a life experience. Architecture has to 

do this a lot, striving for experiences that are real, experi-

ences that people truly feel. Architecture is not for making 

imagens. A arquitectura serve para fazer suportes de vida, 

essa é a sua riqueza. 

Por isso a luz e o branco que a reflecte é tão importante?

Sim, para nós é muito importante, mas não é branco, é o 

mono matérico. Eu, apesar de ter nascido no Saldanha, vivi 

muito dos meus tempos a sul, e o branco estava lá. A nossa 

habituação ao branco é um acto cultural, as noivas casam 

de branco, o bom veste branco, a justiça é representada em 

branco. O branco é o símbolo bom. A arquitectura é feita de 

realidade e de cultura que combinam da mesma forma. O 

branco tem a ver com uma grande carga cultural, depois há 

um lado real, reflecte a luz. 

Foi uma carga emocional e cultural que transportou para 

a casa de Alenquer?

A casa de Alenquer é uma espécie de primeiro projecto, 

começámos por fazer um projecto de restauro. O que mais 

nos interessava era o espaço entre os dois tempos. A casa 

é muito geométrica por dentro. Para nós, foi a primeira vez 

que trabalhamos para atingir uma geometria pura que é 

mais do campo escultórico do que do campo arquitectónico. 

Damos um salto no tempo, ultrapassamos muitos dos 

vossos projectos e vamos à sede da EDP na 24 de Julho, em 

Lisboa. Também ali há memórias?

Sim, podemos considerar que o espaço tinha memórias. 

É um projecto que tinha uma lógica: construir perpendicu-

larmente ao rio para não tapar a relação da colina com o 

rio. Construímos dois corpos perpendiculares, que é uma 

lógica que vem da própria história da cidade, desde o Bairro 

Alto à Baixa Pombalina: fazer aberturas perpendiculares 

ao rio. Foi um desafio muito forte. Mas foi para nós um pro-

jecto muito importante. Foi a primeira vez que fizemos um 

edifício a uma escala evidente de intervenção na cidade. 

Era um lugar sensível, difícil para construir algo daquele 

tamanho e envergadura. 

Qual o projecto que gostaria de fazer?

Não sei, quando começo um projecto acho sempre que é 

aquele, mas há temas que adorava fazer. Adorava fazer um 

aeroporto, não faço ideia porquê, mas adorava. Os meus 

projectos de eleição são casas e museus, estamos a fazer 

um museu neste momento no norte de Itália. Ah...  já sei o 

que gostava muito de fazer – uma igreja. Ganhámos o pro-

jecto da Mesquita de Bordéus e gostei muito de trabalhar o 

tema de um espaço religioso; relacionar um espaço com a 

religião é uma experiência única. Como sou católico, gos-

tava de fazer uma igreja, até porque me sinto mais à vonta-

de. Isso, sim, seria o meu projecto de eleição.  

images. Architecture is for making mediums for life; this is 

its strength.

Is this why light and the white that reflects it is so im-

portant?

Yes, for us it is very important, but it is not white, it is the 

material mono. I, despite being born in Saldanha, have lived 

much of my time in the south, and white was there. Our 

addiction to white is a cultural act; brides marry in white, 

good wears white, justice is represented in white. White is 

the symbol of good. Architecture is made of reality and of 

culture that combine in the same way. White has to do with 

a great cultural burden; then there is a real side, reflecting 

the light.

Was it an emotional and cultural burden that you 

brought to the Alenquer house?

The Alenquer house is kind of a first project; we started 

out by doing a restoration project. What interested us most 

was the space between the two times. The house is very 

geometric inside. For us it was the first time that we had 

worked to achieve a pure geometry that has more to do 

with the sculptural realm than the architectural one.

Jumping forward in time, passing by many of your proj-

ects, let’s talk about the EDP headquarters, on the Avenida 

24 de Julho, in Lisbon. Are there memories there too?

Yes, we can consider that space had memories. It is a 

project that had a rationale; building perpendicular to the 

river, so as not to cover up the hill’s relationship with the 

river. We constructed two perpendicular bodies that is a 

rationale stemming from the city’s own history, from the 

Bairro Alto to the Baixa Pombalina, of creating openings 

perpendicular to the river. It was very highly challenging. 

But it was a very important project for us. It was the first 

time we had done a building on such a scale of interven-

tion in the city. It was a sensitive site, difficult for building 

something of that size and scope.

What project would you like to do?

I don’t know, when I start a project I always think that’s 

the one, but there are areas I would love to do. I would love 

to do an airport, I have no idea why, but I would love to. My 

favourite projects are houses and museums; we are do-

ing a museum at the moment, in northern Italy. Ah... now I 

know what I would really enjoy doing - a church. We have 

been awarded the tender for the Mosque of Bordeaux and I 

enjoyed working on the theme of a religious space, to relate 

a space with religion is a unique experience. Because I’m 

a Catholic, I would like to do a church, not least because I 

feel more comfortable. That would be my project of choice.

CASA ALENQUER SEDE EDP
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LUXURY  STYLE

NOVO BMW X4
Maior e mais tecnológico

Larger and with more tech
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©BMW
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Tendo começado a ser comercializado em 2014, o BMW 

X4 chega agora com nova tecnologia e equipamento de 

série adicional. Esta nova geração do X4 não sofreu, no 

entanto, significativas alterações no seu design exterior, 

excepto uma nova grelha dianteira, farolins traseiros rede-

senhados e com iluminação 3D Full LED, novas ponteiras 

de escape e maiores dimensões do veículo: 81 mm mais 

comprido, 37 mm mais largo e  distância entre eixos  supe-

rior em 54 mm. A distância ao solo foi reduzida em 3 mm, 

os passageiros traseiros beneficiam de mais 25,4 mm de 

espaço para as pernas e o peso total do SUV foi reduzido 

em 50 kg.

O novo BMW conta com um elevado nível de equipa-

mento de série, como iluminação dianteira Bi-LED, novos 

faróis de nevoeiro, um sistema de infoentretenimento com 

ecrã de 10,25” e navegação, além de uma série de tecnolo-

gias de segurança e auxílio à condução, como o aviso de 

Having first entered the market in 2014, the BMW X4 

now comes with new technology and additional equip-

ment as standard. This new generation of the X4 has not, 

however, undergone any significant changes to its exterior 

design, except for a new front grille, redesigned back lights 

featuring 3D Full LED lighting, new exhaust tips and larger 

vehicle dimensions: 81 mm longer, 37 mm wider and the 

wheelbase is 54 mm larger. Ground clearance has been re-

duced by 3 mm, rear passengers now benefit from 25.4 mm 

more legroom and the total weight of the SUV was reduced 

by 50 kg.

The new BMW boasts a high level of standard equip-

ment, such as Bi-LED front lighting, new fog lights, an in-

fotainment system with a 10.25” screen and navigation, 

as well as a range of safety and assistance technologies, 

such as imminent frontal collision warning, autonomous 

emergency braking and pedestrian detection. The Drive 

colisão frontal iminente, travagem autónoma de emergên-

cia e detecção de peões. A funcionalidade Drive Experience 

Control permite optar entre os modos de condução Sport, 

Comfort, Eco-Pro e Sport Plus (este último disponível nas 

versões topo de gama). Para adicionar um certo requinte, 

fazem também parte do equipamento base o controlo cli-

mático de três zonas e um tejadilho panorâmico.

No que diz respeito a motorizações, o novo X4 apresenta 

três versões a gasolina e três a diesel – com potências que 

vão dos 184 aos 360 cv, e consumos que variam entre os 9 

e os 5,4 l/100 km –, todas com caixa automática Steptronic 

de oito velocidades e sistema de tracção integral inteligente 

xDrive.

Experience Control function allows you to choose between 

the Sport, Comfort, Eco-Pro and Sport Plus driving modes 

(the latter available in the top-of-the-range versions). To 

add a certain refinement, three-zone climate control and 

a panoramic roof are also part of the standard equipment.

With regards to engines, the new X4 features three pet-

rol and three diesel versions — with power output ranging 

from 184 to 360 hp, and fuel consumption ranging from 

9 to 5.4 l/100 km — all with Steptronic eight-speed auto-

matic transmission and xDrive intelligent all-wheel drive  

system.
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Construído na Turquia pela Numarine, com design inte-

rior e exterior do turco Can Yalman, responsável por todas 

as linhas distintivas do estaleiro, e arquitectura naval de 

Umberto Tagliavini, o 32xp M/Y Marla é um iate da série 

XP, caracterizada por ser compacta, porém espaçosa. Com 

o seu casco em aço e superestrutura em GRP, o M/Y Marla 

permite criar layouts exclusivos e personalizados, sem-

pre enriquecidos por materiais premium e por objectos e 

têxteis fornecidos por em-

presas líderes. Mas, seja qual 

for a configuração, este iate 

possui áreas muito gene-

rosas, que incrementam o 

convívio a bordo.

Com 330 m2 de espaço 

nos decks, que contemplam 

um grande deck superior à 

popa, de 129 m2, O M/Y Mar-

la oferece também um ter-

raço com área de refeições 

ao ar livre para 12 pessoas. 

Outra característica impor-

tante é o ginásio no deck 

principal. O alojamento é 

para 12 pessoas divididas em seis cabines, incluindo uma 

cabine master. Três cabines no deck inferior destinam-se 

à tripulação.

Exteriormente, o M/Y Marla tem 32,5 m e uma silhue-

ta robusta, poderosa e pesada, com extensas janelas  

Built in Turkey by Numarine, with interior and exterior 

design by Turkish designer Can Yalman, responsible for 

all the distinctive lines from the shipbuilder, and naval ar-

chitecture by Umberto Tagliavini, the 32xp M/Y Marla is a 

yacht within the XP series, characterised by being com-

pact, yet spacious. With its steel hull and GRP superstruc-

ture, the M/Y Marla enables the creation of unique and 

customised layouts, ever enriched with premium materi-

als and objects and textiles 

provided by leading compa-

nies. But, whatever the con-

figuration, this yacht boasts 

very generous areas, adding 

to the charm of socialising 

on board.

With 330 sqm of space on 

the decks, which includes a 

129-sqm large upper deck 

astern, the M/Y Marla also 

offers a terrace with outdoor 

dining area for 12 people. 

Another important feature 

is the gym on the main deck. 

The accommodation is for 12 

people, split into six cabins, including a master cabin. Three 

cabins on the lower deck are for the crew.

Externally, the M/Y Marla develops over 32.5 metres and 

flaunts a sturdy, powerful and heavy silhouette, with broad 

angular windows. The vertical bow is another contemporary 

LUXURY  STYLE

NUMARINE 32XP 
M/Y MARLA

Poderoso e robusto // Powerful and robust
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 O M/Y Marla permite criar layouts 
exclusivos e personalizados, sempre 
enriquecidos por materiais premium 

e por objectos e têxteis fornecidos 
por empresas líderes. \\ The M/Y 

Marla enables the creation of unique 
and customised layouts, ever 

enriched with premium materials 
and objects and textiles provided by 

leading companies.
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angulares. A proa vertical é outra característica contempo-

rânea adicionada ao iate e tem o propósito de cortar a água 

com mais facilidade.

Em relação ao desempenho, um casco muito eficiente e 

dois motores Caterpillar C18 ACERT de 715 HPs permitem 

ao M/Y Marla uma velocidade máxima de 14 nós, uma ve-

locidade de cruzeiro de 12 nós e uma autonomia de 4 mil 

milhas náuticas a 9 nós. A capacidade total de combustível 

é de 29 mil litros.

feature added to the yacht, with the purpose of cutting 

through the water more easily.

In terms of performance, a very efficient hull and two 

715-HP Caterpillar C18 ACERT engines enables the M/Y 

Marla to reach a top speed of 14 knots, a cruising speed of 

12 knots and a range of 4,000 nautical miles at 9 knots. It 

has a total fuel capacity of 29 thousand litres.
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Tudo começou na zona francesa de Bordéus. À partida pa-

rece estranho que um projecto português de solidariedade 

comece em França, mas o impulso, a vontade e a união 

deram-se quando Telmo Alves, da Oeno-Tech, convidou 23 

produtoras de vinho e enólogas portuguesas para visitar 

a região de Bordéus. Fizeram-se novas amizades, outras 

consolidaram-se e surgiu a ideia de todas elas se unirem 

pontualmente com o propósito de contribuírem para cau-

sas sociais, através de acções de solidariedade.

A vontade começou a dar os primeiros frutos, já que, no 

emblemático dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, 

as 23 produtoras e enólogas reuniram-se para o primei-

ro evento United Wine Women – Blended for a Cause, na 

Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa, Beja, Alentejo. 

Cada uma das enólogas ofereceu o seu melhor vinho para 

It all began in the French region of Bordeaux. Initially, it 

may seem strange for a Portuguese charity project to start 

in France, but the impetus, the desire and the uniting came 

when Oeno-Tech’s Telmo Alves invited 23 Portuguese 

wine producers and winemakers to visit the Bordeaux 

region. New friendships were forged, others consolidated 

and the idea came about of all of them coming together 

occasionally with the aim of contributing to social causes 

through charity activities.

This desire has started to bear its first fruits, since, on the 

emblematic date of March 08, International Women’s Day, 

the 23 producers and winemakers gathered for the first 

United Wine Women – Blended for a Cause event, at the 

Herdade da Malhadinha Nova, in Albernoa, Beja, Alente-

jo. Each of the winemakers donated their best wine to  

UNITED WINE WOMEN – BLENDED FOR A CAUSE
UNITED WINE WOMEN - BLENDED FOR A CAUSE

\\EVENTS
compor um cabaz que será sorteado e entregue pelo grupo 

UWW (United Wine Women) no dia 22 de Junho, nas insta-

lações do Refúgio Aboim Ascensão, em Faro, com a com-

parência do seu fundador, Luís Villas Boas.

As 5000 senhas para adquirir o cabaz e, desta forma, 

apoiar quem mais precisa, já estão disponíveis e podem 

ser adquiridas na Garage Wine no Porto, nas lojas Garrafeira 

Soares, directamente com as produtoras/enólogas ou atra-

vés do e-mail: unitedwinewomen@malhadinhanova.pt.

compose a hamper that will be raffled off and delivered by 

the UWW (United Wine Women) group on June 22, at the 

Refúgio Aboim Ascensão children’s home in Faro, in the 

presence of its founder, Luís Villas Boas.

The 5000 raffle tickets to purchase the hamper and, there-

fore, support those who need it most, are already avail-

able and can be purchased at Garage Wine in Oporto, at  

all Garrafeira Soares stores, directly from the producers/

winemakers or via email: unitedwinewomen@malhadin-

hanova.pt.
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A 8.ª edição da Gala Tejo realizou-se no dia 24 de Março e 

premiou os melhores do vinho e da gastronomia. O Hotel 

dos Templários, em Tomar, voltou a ser o palco eleito para a 

entrega dos galardões do Concurso de Vinhos do Tejo, dos 

Prémios Vinhos do Tejo e do Tejo Gourmet.

O Concurso de Vinhos do Tejo contou com a maior parti-

cipação de sempre, com 166 vinhos em prova, dos quais 

50 foram premiados: 21 com Diploma de Ouro e 29 com  

Diploma de Prata. Para além destes, foram entregues três 

Medalha Excelência. 

Os Prémios Vinhos do Tejo 2017 reconheceram a Adega 

Cooperativa de Benfica do Ribatejo e a Adega Cooperati-

va do Cartaxo como Empresa Dinamismo e Empresa Ex-

celência, respectivamente. Já o prémio Enólogo do Ano 

foi entregue a Manuel Lobo de Vasconcellos e Joana Silva  

Lopes. O Prémio Carreira foi entregue a Mário Louro e a José 

Jacinto Freire Rodrigues.

Dos 51 restaurantes inscritos no Tejo Gourmet, 28 recebe-

ram Diploma de Ouro e 15 foram distinguidos com Diploma 

de Prata.

The 8th edition of the Gala Tejo took place on March 24, 

awarding the best in wine and gastronomy. The Hotel dos 

Templários, in Tomar, was once again the stage chosen for 

the awards ceremony of the Tagus Wine Contest, the Tagus 

Wine Awards and the Tejo Gourmet.

The Tagus Wine Contest experienced its largest number 

of entrants ever, with 166 wines in the competition, 50 of 

which were awarded: 21 with a Gold Diploma and 29 with 

a Silver Diploma. In addition to these, three Excellence  

Medals were awarded.

The 2017 Tagus Wine Awards recognised the Adega Co-

operativa de Benfica do Ribatejo and the Adega Cooper-

ativa do Cartaxo as Dynamism Company and Excellence  

Company, respectively. The Winemaker of the Year award 

was presented to Manuel Lobo de Vasconcellos and Joana 

Silva Lopes. The Career Award was given to Mário Louro 

and to José Jacinto Freire Rodrigues.

Of the 51 restaurant entrants in Tejo Gourmet, 28 received a 

Gold Diploma and 15 were awarded a Silver Diploma.

GALA TEJO - OS MELHORES DO VINHO E DA GASTRONOMIA
GALA TEJO - THE BEST IN WINE AND GASTRONOMY

A Nevada Bob’s Golf, uma das mais prestigiadas marcas 

de comércio de golfe a nível mundial e membro da Fede-

ração Portuguesa de Golfe com o estatuto de Organizador 

de Competições, organizará também este ano o Circui-

to Golf Days, tendo escolhido a Fundação Portuguesa de 

Cardiologia como a instituição a apoiar com parte do va-

lor de cada inscrição. Por cada jogador inscrito, a Nevada 

Bob’s Golf cede 5,00€ do valor da inscrição para a Fun-

dação, contribuindo, assim, para acções que promovam  

corações saudáveis.

O Circuito, que tem como objectivo promover a modalida-

de, o convívio e a solidariedade e que é aberto a todos os 

jogadores amadores filiados na FPG com handicap válido, 

tem início no mês de Abril e terminará a 20 de Outubro, 

depois de serem apurados, em seis torneios, oito jogadores 

por prova, seis por mérito e dois por sorteio, que participa-

rão na grande final no percurso de West Cliffs. A estrutura 

do Circuito mantém-se a mesma, no entanto haverá novi-

dades com a entrada de novos parceiros e patrocinadores.

Nevada Bob’s Golf, one of the most prestigious golf retail 

brands worldwide and a member of the Portuguese Golf 

Federation (FPG) with the status of competition organis-

er, will organise the Golf Days Circuit this year too, having 

chosen the Portuguese Cardiology Foundation as the insti-

tution to support with a share of each entry fee. For each 

player who signs up, Nevada Bob’s Golf will give €5.00 of 

the entry fee to the foundation, thus contributing to activ-

ities that promote healthy hearts.

The circuit, which aims to promote the sport, socialising 

and solidarity and which is open to all amateur players 

affiliated to the FPG with a valid handicap, starts in April 

and ends on October 20, after, over six tournaments, 

eight players per event advance, six on merit and two by 

drawing lots, to participate in the grand final at West Cliffs 

course. The structure of the circuit remains unchanged, 

but this edition does welcome new partners and sponsors.

CIRCUITO GOLF DAYS 2018
GOLF DAYS 2018 CIRCUIT
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Tendo como cenário o Rio Douro e a zona histórica, a em-

blemática zona da Alfândega, no Porto, recebeu nos dias 

25 e 26 de Maio a segunda edição do North Music Festival, 

uma experiência transversal a todos os tipos de público e 

que combina um cartaz de música ecléctico com expe-

riencias gastronómicas, provas de vinhos, zona de jogos, 

exibição de filmes, documentários, entre outras activida-

des, algumas delas realizadas a partir de barcos no Douro. 

Na música, entre os nomes confirmados estiveram os The 

Prodigy, Gogol Bordello, Guano Apes, Linda Martini, Slow J, 

Da Chick e First Breath After Coma.  

O Director da Vibes & Beats e grande mentor do projec-

to, Jorge Veloso, referiu que o objectivo era que «fosse 

uma experiência inesquecível num cenário que dispensa 

apresentações». A escolha da cidade do Porto prende-se 

com o facto de ser um dos principais destinos da Europa. 

Já a zona da Alfândega, «enquadra-se perfeitamente no 

espírito do Festival».

With the Douro River and the city’s historic quarter as 

a backdrop, the iconic Alfândega area in Oporto, has re-

ceived, on May 25 and 26, the second edition of the North 

Music Festival, a multifaceted experience for all types of 

audiences, combining a an eclectic music line-up with 

gastronomic experiences, wine tastings, games area, film 

and documentary screenings, among other activities, 

some of them held on boats in the Douro. In terms of mu-

sic, acts already confirmed include names have been The 

Prodigy, Gogol Bordello, Guano Apes, Linda Martini, Slow J, 

Da Chick and First Breath After Coma.

Director of Vibes & Beats and main mentor behind the 

project, Jorge Veloso, said that the goal was for it «were an 

unforgettable experience in a setting that requires no in-

troduction». The choice of the city of Oporto has to do with 

the fact that it is one of Europe’s leading destinations. As 

for the Alfândega neighbourhood, «it fits perfectly with 

the spirit of the festival».

NORTH MUSIC FESTIVAL — 2.ª EDIÇÃO NA ALFÂNDEGA DO PORTO
NORTH MUSIC FESTIVAL — 2nd EDITION AT OPORTO’S ALFÂNDEGA

Promovido e organizado pela FPG, PGA Portugal e Nau  

Hotels & Resorts, detentora do Morgado Golf Resort, o Open 

de Portugal - Morgado Golf Resort voltou a realizar-se este 

ano, de 11 a 14 de Maio, depois de ter regressado em 2017 

e após sete anos de ausência. No entanto, e devido à falta 

de apoios, este ano deixa de ser um torneio dual ranking, 

ou seja, pontuável em simultâneo para o European Tour 

e o Challenge Tour, para integrar unicamente o calendá-

rio deste último circuito, que representa a segunda divisão 

do golfe profissional europeu. Em 2017 prize-money foi 

de 500 mil euros, dos quais 330 mil comparticipados pelo  

European Tour, que este ano não repete o apoio. O prize-

-money para 2018 ainda não está definido.

Promoted and organised by the Portuguese Golf Federa-

tion, PGA Portugal and Nau Hotels & Resorts, which owns 

Morgado Golf Resort, the Open de Portugal – Morgado Golf 

Resort started again this year, from May 11 to 14, after hav-

ing returned in 2017 following seven years’ absence. How-

ever, due to the lack of support, this year it will no longer 

be a dual ranking tournament, that is to say, counting both 

for the European Tour and the Challenge Tour, and now will 

only be part of the latter of the two tours, which represents 

the second division of European professional golf. In 2017 

the prize-money was 500,000 Euros, 330,000 Euros of 

which was provided by the European Tour. This year it will 

not be repeating the support and as such the prize money 

for 2018 is yet to be defined.

OPEN DE PORTUGAL MANTÉM-SE EM 2018
OPEN DE PORTUGAL SET TO RETURN IN 2018
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PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  ©ONYRIA PALMARES GOLFE

ONYRIA 
PALMARES GOLFE

A natureza quis e Robert Trent Jones Jr 
também! \\ Nature honed it and Robert Trent 

Jones Jr too! 

Poder-se-ia dizer apenas que o novíssimo Onyria  

Palmares Golfe foi projectado por Robert Trent Jones Jr e 

esse facto, por si só, seria garantia de qualidade e prestígio, 

dado o reconhecimento e know-how da marca no desen-

volvimento de campos de golfe. Mas a natureza foi parti-

cularmente generosa neste cantinho do Algarve, fazendo 

com que os desafios golfísticos sejam brindados por des-

lumbrantes panos de fundo: a Serra de Monchique, o mar, 

a Ria de Alvor e o pinhal. À qualidade do traçado e à envol-

vente natural alia-se ainda um serviço de excelência.

Inserido no Onyria Palmares Beach & Golf Resort, em 

Lagos, o Onyria Palmares Golfe, um campo de 27 bura-

cos, é uma mistura de parque e links, algo único no Al-

garve. A maior parte do percurso apresenta uma vista  

Simply by saying that the brand new Onyria Palmares 

Golfe has been designed by Robert Trent Jones Jr would 

be enough to guarantee its quality and prestige, given 

the renown and knowhow of the brand in golf course de-

velopment. But nature has been particularly generous in 

this corner of the Algarve ensuring golfing challenges are 

treated to stunning backdrops: the Serra de Monchique 

mountains, the sea, the Ria de Alvor estuary and pine 

groves. Quality of the layout and natural surroundings are 

joined by excellent service.

Developing within the Onyria Palmares Beach & Golf 

Resort, in Lagos, the 27-hole Onyria Palmares Golfe course 

is a blend of parkland and links, something unique in the 

Algarve. Most of the course enjoys stunning views of the 
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inesquecível do oceano e da Ria de Alvor, havendo poucos 

outros campos que oferecem a oportunidade de chegar tão 

perto do mar.

Alvor Course, Lagos Course e Praia Course são os três 

loops de nove buracos, cada um com o seu próprio carácter 

e ambiente que permitem uma entusiasmante sensação 

de jogo, especialmente nas ligações de buracos enquadra-

dos nas dunas ao longo da costa atlântica. 

A Club House está localizada numa parte elevada da 

propriedade. O terraço com vistas panorâmicas para o mar 

e ria é onde os jogadores habitualmente relaxam depois de 

uma desafiante partida, tendo à disposição um bar e um 

restaurante. No local estão disponíveis balneários com ca-

cifos com capacidade suficiente para acolher grandes tor-

neios, e uma Pro-shop. Dirigida pelo profissional Almerindo 

Sequeira, uma Academia de Golfe, com área de prática de 

300 m e seis greens alvo, protegidos por vários bunkers e 

rought, proporcionam uma réplica da experiência encon-

trada no campo.

ocean and of the Ria de Alvor; few other courses offer the 

chance to play so close to the sea.

The three nine-hole loops go by the names Alvor Course, 

Lagos Course and Praia Course, and each has its own par-

ticular character and setting, ensuring exciting game-play, 

especially over the links section in the dunes along the  

Atlantic coast. 

The clubhouse is located in an elevated part of the prop-

erty. The terrace with panoramic views to the sea and es-

tuary is where players usually relax after a challenging 

round, making use of the bar and restaurant. This facility 

features changing rooms with lockers, big enough to cope 

with large tournaments, and a Pro-shop. Run by golf pro 

Almerindo Sequeira, the Golf Academy, with its 300-sqm 

practice area and six target greens, protected by several 

bunkers and plenty of rough, provides a replica of the ex-

perience enjoyed on the course.

Os Centros de Investimento BFA são espaços únicos, organizados 
para proporcionar um atendimento personalizado e especializado aos 
seus Clientes. Através de uma equipa de Gestores de Clientes, 
disponibilizam, para além dos serviços bancários tradicionais, um 
serviço personalizado e de apoio permanente na escolha das soluções 
financeiras mais adequadas de investimento ou financiamento, 
adaptadas às suas necessidades.
 
Visite-nos em qualquer Centro de Investimento BFA e conheça todas 
as vantagens que temos para lhe oferecer.
 
Centros de Investimento BFA. Exclusivamente para si.

o seu património.

fortaleça

Centros de Investimento BFA




