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EQUIPA VILLAS&GOLFE TEAM

At a time in which the watchword is holidays and leisure, 

we couldn’t help but treat you to another issue packed 

with knowhow, successes, flavours, unique destinations 

and wellness. It might not be good, but it’ll certainly be very 

good! In the meantime, let us present to you this new issue 

of Villas&Golfe, which as usual has much to reveal. Culture 

is important in itself, but it’s more important when talking 

about the National Union of Artists and Composers (UNAC), 

which is home to many of the nation’s artists. We continue 

to prize the cultural wealth of the country, this time, through 

the hands of Manuel Arnaldo Calado, who tells us of the un-

ion’s evolution. And speaking about culture, which is essen-

tial to Angola, don’t miss out on the cultural pages we have 

for you. Discover the story of Binelde Hyrcan, whose name is 

all the history around the world. Dance a few steps with the 

Yaka and listen, closely, to the music of Jack Nkanga. And 

keep going! Be enthralled by the faces masked with white 

paste and take a train to the idylls we have for you. Have you 

found what you wanted?! That’s just why we’re here. Our 

goal is to give you the best of culture, of the economy, and 

to leave you glowing with flavours and exuberant places. 

The country never stops, and neither do we. We are going to 

carry on giving you reasons to stick with us on this journey. 

And hooray for holidays! Hooray for us! And hooray for you! 

And for yet another issue. 
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Numa altura em que a palavra de ordem é férias e lazer, 

não podíamos deixar de o contemplar com mais uma edi-

ção coberta de conhecimento, sucessos, sabores, destinos 

únicos e bem-estar. Talvez não seja suficientemente bom, 

mas será, com certeza, muito bom! Entretanto, deixe-nos 

apresentar-lhe este novo número da Villas&Golfe que 

muito tem, como sempre, para revelar. A cultura só por si 

é importante, mas mais importante é quando falamos da 

União Nacional dos Artistas e Compositores (UNAC), esta 

que alberga muitos dos artistas da terra. Continuamos a 

dar valor à riqueza cultural do país, desta vez, pelas mãos 

de Manuel Arnaldo Calado que nos fala da sua evolução. E 

por falar em cultura, que é um bem essencial de Angola, 

não deixe para trás as páginas culturais que temos para 

si. Conheça a história de Binelde Hyrcan, cujo nome já faz 

história pelo mundo. Vá dando uns passos de dança com 

os Yaka e oiça, atentamente, as músicas do Jack Nkanga. 

E continue! Encante-se com os rostos tapados de pasta 

branca e vá de comboio até aos paraísos que temos para 

si. Encontrou o que queria?! É para isso que cá estamos. 

Dar-vos o melhor da cultura, da economia e deixar-vos 

radiantes com os sabores e lugares exuberantes é o nos-

so objectivo. O país não pára, e nós também não. Vamos 

continuar a dar-lhe motivos para connosco continuar esta 

caminhada. E viva às férias! Viva a nós! E viva a si! E a mais 

uma edição nossa.  

Será bom, com certeza! It’ll certainly be good!
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A cidade de Marraquexe conquistou o prémio Melhor  

Destino Turístico de África para o ano de 2015, no decor-

rer da cerimónia dos World Travel Awards, um dos mais 

consagrados prémios na área do turismo. A cidade mar-

roquina, que este ano tinha já sido laureada com o prémio  

Melhor Destino Mundial, atribuído pelos utilizadores da 

plataforma TripAdvisor, conquista assim mais um galar-

dão que a consagra como um dos destinos mais aclama-

dos do momento. Com uma oferta cada vez mais variada, 

onde abundam restaurantes e hotéis de alta qualidade, 

bem como uma vida frenética e uma forte componente 

cultural, Marraquexe tem-se virado para o turismo de luxo 

e é cada vez mais reconhecida como um dos destinos mais 

apetecíveis de África. Destaque ainda para os prémios 

conquistados pelo Palmeiraie Resorts, laureado com o pré-

mio Melhor Resort de África e para o Hotel La Mamounia, 

que arrecadou o prémio Melhor Hotel de África, ambos 

também em Marraquexe.  

\\NEWS

The city of Marrakech has won the award for Africa’s 

 Leading Destination 2015, at the prize giving ceremony for 

the World Travel Awards, one of the most respected awards 

in the tourism industry. The Moroccan city, which has al-

ready been voted the World’s Top Destination by users of 

the TripAdvisor platform, thus wins another gong singling 

it out as one of the most acclaimed destinations of the mo-

ment. With an ever growing and varied selection of attrac-

tions, where restaurants and high quality hotels abound, 

as well as a frenetic city backdrop and a strong cultural 

component, Marrakech has made the move towards lux-

ury tourism and is increasingly recognised as one of the 

most appealing destinations in Africa. Other award high-

lights go to Palmeraie Resort, voted Africa’s Leading Resort 

and to Hotel La Mamounia, which took the Africa’s Leading 

Hotel, which are also both in Marrakech.

MARRAQUEXE: MELHOR DESTINO DE ÁFRICA
MARRAKECH: AFRICA’S BEST DESTINATION

O terreno para a instalação da estação de cabos submarinos 

de fibra óptica e um centro de dados para coordenação do 

sistema, em Fortaleza, capital do estado brasileiro do Ceará, 

já foi concessionado pela empresa Angola Cables, que irá 

gerir as operações do cabo submarino de fibra óptica. Com 

este projecto, a Angola Cables vai poder gerir, a partir do 

Brasil, um cabo de fibra óptica de 6165 quilómetros, que liga-

rá Luanda a Fortaleza, ligando deste modo ambos os conti-

nentes. A já formalizada concessão do terreno em Fortaleza 

prevê a ocupação de uma área de cerca de dez mil quilóme-

tros quadrados, dos quais três mil serão ocupados com tec-

nologia de informação. 

The site for the installation of the submarine fibre optic ca-

ble station and a data centre for coordinating the system, 

in Fortaleza, capital of the Brazilian state of Ceará, has been 

granted to the company Angola Cables, which will manage 

the operations of the fibre optic submarine cable. With this 

project, Angola Cables will be able to manage, from Brazil, a 

6165-km fibre optic cable that will link Luanda to Fortaleza, 

thus connecting the two continents. The agreed conces-

sion of the land in Fortaleza involves the occupation of an 

area of around 10,000 square kilometres, of which 3000 

will be occupied with information technology.

A operadora Unitel pretende disponibilizar acesso grátis à 

internet sem fios em estabelecimentos de ensino superior 

e médio, assim como em escolas. O objectivo desta inicia-

tiva passa por incentivar o espírito científico e de pesquisa 

de conhecimentos. Este tipo serviço de internet gratuito já 

foi disponibilizado pela Unitel no recinto de exposições de 

Luanda e no Aeroporto 4 de Fevereiro, seguindo-se ago-

ra os campus universitários e institutos médios. Numa 

primeira fase, este serviço oferecerá 200MB de tráfego 

diário e será um exclusivo para clientes da Unitel, deven-

do ser mais tarde alargado e disponibilizado a clientes de  

outras operadoras. 

Unitel intends to provide free wireless access to the Internet 

in establishments of secondary and higher education, as 

well as in schools. The aim of this initiative includes en-

couraging scientific interest and researching information. 

This kind of free Internet service is already made available 

by Unitel in the Luanda exhibition centre and at Luanda’s 

4 de Fevereiro International Airport, and is now followed by 

university campuses and secondary institutes. In an initial 

phase, this service will offer 200MB of daily traffic and will 

be offered exclusively to Unitel customers, before later be-

ing expanded and offered to customers of other operators.

FIBRA ÓPTICA
FIBRE OPTIC

WI-FI GRÁTIS NAS UNIVERSIDADES
FREE WI-FI IN UNIVERSITIES
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A Organização Mundial do Turismo (OMT) organizou uma 

conferência com o intuito de reforçar a imagem do turismo 

africano. O encontro, realizado no mês passado, em Accra, 

capital do Gana, pretendeu reverter a imagem negativa 

criada por crises políticas e de saúdes no continente afri-

cano, nomeadamente a recente crise de ébola que retraiu 

o crescimento do sector do turismo. Não obstante às difi-

culdades, o sector do turismo é um dos mais promissores 

para o desenvolvimento do continente africano, com 56 

milhões de estrangeiros a visitarem África no ano de 2014.

No que às receitas diz respeito, a OMT fala em proveitos 

anuais de 36 mil milhões de dólares, em resultado da mo-

vimentação de turistas. Com esta conferência em Accra, 

o intuito da OMT passou por criar uma imagem de marca 

para o turismo africano, analisar destinos que aumen-

tem a competitividade no mercado e promover sinergias 

entre países, de modo a que o turismo africano seja posi-

cionado como uma marca única, que represente o conti- 

nente uniformemente. 

The World Tourism Organisation (UNWTO) has organised 

a conference with the aim of strengthening the image of  

African tourism. The meeting, held last month, in Accra, the 

capital of Ghana, aimed to turn around the negative image 

created by political and health crises on the African conti-

nent, in particular the recent Ebola crisis which knocked 

growth in the tourism sector. In spite of the difficulties, the 

tourism sector is one of the most promising for the devel-

opment of the African continent, with 56 million foreigners 

visiting Africa in 2014.

With respect to revenue, the UMWTO spoke of annual 

revenue of USD 36 billion, resulting from the movement 

of tourists. The aim of the UMWTO for this conference in 

Accra included creating a brand image for African tourism, 

analysing destinations that increase competitiveness in 

the market and promoting synergies between countries, 

so as African tourism can be positioned as a single brand, 

which represents the continent as a whole.

TURISMO AFRICANO \\ AFRICAN TOURISM
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A maior companhia privada de cruzeiros do mundo, a ita-

liana MSC Cruzeiros, está em busca de parceiros estraté-

gicos em Angola, com o intuito de iniciar rotas com che-

gadas e partidas a partir de Luanda. A empresa, que está a 

analisar a hipótese de explorar o sector do turismo de cru-

zeiro em Angola, detém larga experiência a operar desde o  

Mediterrâneo e tem já um dos seus navios a operar no sul 

do continente africano, nomeadamente na África do Sul 

e em Moçambique. Agora, a MSC cruzeiros procura reunir 

com empresas ou consórcios angolanos que queiram po-

tenciar o sector do turismo de cruzeiros do país, através do 

fretamento de navios da MSC Cruzeiros. 

The world’s largest private cruise ship company, Italian 

MSC Cruises, is looking for strategic partners in Angola, 

with the aim of starting routes with arrivals and depar-

tures out of Luanda. The company, which is looking into 

the possibility of operating in the cruise tourism sector 

in Angola, boasts vast experience in operating from the 

Mediterranean and already has one of its ships operating 

in the south of the African continent, and in particular in 

South Africa and Mozambique. Now, MSC Cruises is look-

ing to meet with Angolan companies or consortia, which 

want to enhance the cruise tourism sector of the country, 

through chartering MSC Cruise ships.

A obra literária Coração Telúrico, do autor angolano Lopito 

Feijó foi traduzida em inglês, italiano e francês, numa acção 

que integra o quadro de internacionalização da literatura 

angolana. A obra, que já foi apresentada ao público no Brasil, 

tem apresentação marcada para Setembro em Milão, no 

decorrer da Expo 2015, sendo que em Angola deverá ocor-

rer apenas em Novembro, no âmbito das festividades do 

40.º aniversário da independência nacional. O autor, nas-

cido a 29 de Setembro de 1963,  é originário de Lombe, 

na província de Malanje, e licenciou-se em Direito pela  

Universidade Agostinho Neto.   

The literary work Coração Telúrico, by Angolan author 

Lopito Feijó, has been translated into English, Italian and 

French, in an action that is part of the framework for the 

internationalisation of Angolan literature. The work, which 

has already been presented to the public in Brazil, will be 

presented in September in Milan, during the Expo 2015, 

while its presentation will only take place in Angola in  

November, as part of the festivities for the 40th anniversary of 

the national independence. The author, born on September 

29, 1963, comes from Lombe, in the province of Malanje, 

and has a law degree from the Agostinho Neto University.   

LUANDA ATRAI NAVIOS DE CRUZEIRO 
LUANDA CAN ATTRACT CRUISE SHIPS

OBRA DE LOPITO FEIJÓ TRADUZIDA
WORK BY LOPITO FEIJÓ TRANSLATED
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MANUEL 
CALADO 

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY CARLOS CÉSAR

«Viver com dignidade: é essa a UNAC que 
vamos construir» \\ «Living with dignity: 

that is the UNAC we are going to build»

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

Iminentemente mineiro. Licenciado em Economia, pela 

Universidade Agostinho Neto, Manuel Arnaldo Sousa  

Calado sempre esteve muito ligado à área diamantífe-

ra. Entrou para o sector mineiro a 3 de Março de 1977, no  

Ministério de Geologia e Minas, onde desempenhou a fun-

ção de escriturário dactilógrafo. Foi adquirindo experiên-

cia; foi subindo devagar até conquistar cargos de liderança 

na Roremira-UEE, como director-geral, e na Angorocha/

Angostone, como presidente do conselho de gestão. E 

não ficou por aqui: o cargo de presidente do conselho de 

administração na Endiama também faz parte da lista de 

cargos avassalados ao longo da sua carreira; foi presiden-

te do conselho de administração da Sociedade de Comer-

cialização de Diamantes de Angola e da Endiama China  

International Holding Limited, durante dez anos. Nunca 

largou o mundo das finanças e da economia. Foi-se ins-

truindo com as formações e pós-graduações que frequen-

tou. Com um percurso ligado aos diamantes, chegou a vez 

de dar brilho à outra faceta de Manuel Calado: o mundo 

artístico. Assumiu a presidência da União Nacional dos  

Artistas e Compositores (UNAC), no ano de 2008, onde per-

manece até ao momento.

A miner through and through. With a degree in econom-

ics from University Agostinho Neto, Manuel Arnaldo Sousa 

Calado has always enjoyed a close relationship with the 

diamond mining industry. He entered the mining sector on 

March 03, 1977, in the Ministry of Geology and Mines, where 

he worked as a deed typist. There he gathered experience. 

Slowly he ascended until was given leadership positions in 

Roremira-UEE, as managing director, and in Angorocha/

Angostone, as chairman of the management board. And 

he didn’t stop there: the post of chairman of the board of 

directors at Endiama also figures on the list of impressive 

positions held throughout his career. He was chairman of 

the board of directors of Sociedade de Comercialização de 

Diamantes de Angola and of Endiama China International 

Holding Limited, for ten years. He never went far from the 

world of finance of economy. He continued with his stud-

ies, training and attending post-grad courses. With a ca-

reer involving diamonds, the time came to allow another 

of Manuel Calado’s facets to sparkle – the artistic world. He 

took on the presidency of the Union of Artists and Com-

posers (UNAC) in 2008, a post he holds to this day.
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A origem do seu nome tem uma história engraçada…

Pois tem. O meu nome era Manuel Arnaldo Nicolau de 

Sousa Calado. No entanto, o Nicolau foi suprimido, antes 

de ir para a universidade, quando demos conta que numa 

das cédulas não constava o Nicolau. Então, aí retiramos o 

‘Nicolau’ e o ‘de’ e ficou só Manuel Arnaldo Sousa Calado. 

Como surge a vinda para UNAC?

Estava na Endiama quando fui convidado. De vez em 

quando, não de forma profissional, vou compondo algu-

mas músicas, vou brincando. Algumas pessoas aperce-

beram-se disso e, depois da morte do presidente da UNAC 

da altura, Alberto Teta Lando, os músicos escolheram-me, 

unanimemente, para o substituir. E até aos dias de hoje, 

aqui estou.

Que responsabilidade tem esse papel em si?

Primeiro é o de restaurar a dignidade aos artistas. Já ou-

tros presidentes o tinham começado a fazer. A ideia é colo-

car os artistas a viverem da arte. Fazer com que eles trans-

formem isso numa profissão. Não tem sido fácil. Hoje, sinto 

que já temos as coisas estru-

turadas, sabemos exacta-

mente quantos somos, onde 

estamos e com quem contar. 

Primeiro contamos connos-

co próprios, segundo com  

as instituições do Estado e, 

em terceiro, com as parcerias 

externas.  

A UNAC tem 30 anos, mas a passagem à Sociedade Di-

reito de Autores ainda é recente. Como vê essa mudança?

Uma grande luta. Sabíamos que haviam vários artistas 

nossos que estavam inscritos em várias Sociedades de 

Autores no estrangeiro. Uma boa parte deles na Socieda-

de Portuguesa de Autores. Com base nisso, contactámos 

essa Sociedade de Autores e eles abriram-nos as portas. 

Ajudaram-nos. Hoje, temos a nossa Sociedade de Autores. 

Estamos a fazer com que aquilo que é direito de autor em 

qualquer parte do mundo seja também em Angola. Signi-

fica que, qualquer artista angolano, cuja música toca em 

qualquer parte, terá os seus proventos como qualquer ou-

tro artista tem direito em qualquer parte do mundo. 

Estamos a falar de quantos associados na UNAC?

Neste momento temos seis mil.

De que forma é que os seis mil associados contribuem 

para a expansão da instituição?

Estamos a falar de uma classe extremamente pobre. Os 

artistas da minha geração não tinham a visão que os jo-

vens têm hoje. Naquela altura, o mais importante para um 

The origin of your name has a funny story…

Yes, it does. My name was Manuel Arnaldo Nicolau de 

Sousa Calado. However, the Nicolau was deleted, soon be-

fore going to university, when we noticed that on one of my 

identity cards the Nicolau didn’t appear. And so we took 

away the ‘Nicolau’ and the ‘de’ and all that was left was  

Manuel Arnaldo Sousa Calado. 

What led to you coming to the UNAC?

I was at Endiama when I was invited. From time to time, 

not on a professional basis, I like to compose music, and 

play around. Some people found out about this and, fol-

lowing the death of the president of the UNAC at the time, 

Alberto Teta Lando, the musicians chose me, unanimously, 

to replace him. I’m still here to this day.

 What responsibility does this role hold for you?

First and foremost it is about restoring dignity to artists. 

Other presidents had already started to do this. The idea 

is to enable artists to live from art. Making it so that they 

can transform this into a profession. It hasn’t been easy. 

Today, I feel that we already 

have things structured; we 

know exactly how many of 

us there are, where we are 

and who we can count on. 

We can count on ourselves, 

primarily, and then on State 

institutions and, thirdly, on 

external partners.

The UNAC has been around for 30 years, but becoming a 

Society of Author’s Rights is something new. What is your 

view of this change?

A great struggle. We knew that there were many of our 

artists that were registered with many Societies of Authors 

abroad. A good many of them in the Portuguese Society 

of Authors. With this in mind, we contacted this Society 

of Authors and they opened their doors to us. They have 

helped us. Today we have our Society of Authors. We are 

working towards making that whatever is copyrighted in 

any part of the world is the same in Angola. This means 

that, any Angolan artist, whose music is played anywhere, 

will receive royalties, just like any other artist is entitled to 

in any part of the world.

How many members does the UNAC have?

We have six thousand at the moment.  

In which way are the six thousand associates contribut-

ing to the institution’s expansion?

We’re talking about an extremely poor class. The artists 

of my generation didn’t have the vision that young people 

«Hoje em dia já se interroga se a tal 
música que tocávamos antes é que 

era música ou a actual é que o é» 
\\ «Nowadays people wonder if the 
music we used to play was music or 

if today’s music is»

artista era ser famoso. Pouco interessava se ele tinha uma 

boa ou má vida. Só muito mais tarde, há pouco tempo, é que 

todos os cidadãos começaram a ter a noção de que tudo 

isso é um acto efémero, que mais do que ter fama preci-

savam ter vida. Precisavam amealhar os proventos de que 

têm direito, associarem-se e assim contribuir. As épocas 

são diferentes. Temos artistas daquela época que, apesar 

de passar o seu tempo, ainda marcam a diferença. Depois, 

na época actual, temos jovens com tecnologias e estilos de 

música diferentes que desvalorizaram completamente a 

forma de tocar, de fazer música e a arte do tempo passa-

do. Resultado: aqueles que eram famosos na época passa-

da transformaram-se em nada, apesar de continuarem a 

cantar, a exigência do mercado já não é a mesma. Hoje em 

dia já se interroga se a tal música que tocávamos antes é 

que era música ou a actual é que o é. Na minha opinião é 

música sim. Música de estilos diferentes e de épocas dife-

rentes. Temos de aceitá-las e temos que nos ir adaptando 

conforme a época. 

have today. At that time, the most important thing for an 

artist was to be famous. It didn’t matter if he had a good or 

a bad life. Only much later, not that long ago, did citizens 

start to have the notion that this is all is a fleeting act, that 

you need to have a life, more than fame. They needed to 

collect the royalties they have a right to, become members 

and contribute that way. Times have changed. We have 

artists from that time, which, despite their time having 

passed, are still making a difference. Then, in the current 

era, we have young people with technologies and different 

music styles, which hold no value in the way of playing, of 

making music and the art of former times. Result: those 

who were famous in past times have transformed into 

nothing, despite continuing to sing, as the market is not 

the same as it was. Nowadays people wonder if the mu-

sic we used to play was music or if today’s music is. In my 

opinion it is music. Music of different styles from different 

eras. We have to accept them and we have to adopt them 

according to the era.
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A UNAC representa os actores, a dança, a cultura no seu 

todo. O que é preciso fazer para se dar mais valor a estas 

áreas? Sente que são um pouco esquecidas?

Todos os dias. Todos os dias quando ligo o telefone, por 

norma, a primeira chamada que tenho é de um artista e 

nunca foi para me cumprimentar, é sempre para reclamar. 

Somos esquecidos, somos os enteados. Estamos a cons-

truir para minimizar este tipo de situações, mas tenho de 

reconhecer que infelizmente ainda é um problema, porque 

nós vivemos um período económico em que o Estado as-

sumia tudo, o Estado era proprietário dos bens, o indivíduo, 

trabalhando ou não, tinha direito à alimentação. Quando 

se deu a mudança, nos anos 87-90, esses artistas estavam 

a mudar de época. Então, ficaram pendurados sem saber 

exactamente o que é que eles eram. Eram artistas só para 

animar pois, durante muito tempo, a sua arte não era tida 

como uma espécie de profissão. 

Não se valorizou, é isso?

Não. Houve uma transferência geracional que não tran-

sitou muito bem. Desvalorizou-se muito. Não é culpa de 

ninguém. Na época era assim. Agora não. O Estado está a 

apoiar, está a fazer o que pode. Penso que nem sequer deve 

ser o Estado a apoiar. O Estado deve assumir que a cultu-

ra é prioritária e que tudo pode e deve ser feito, mas tem 

que abrir políticas para que os mecenas, as empresas que 

podem apoiar tenham alguns benefícios fiscais. É essa a 

luta que a UNAC vai tendo com as instituições públicas no  

sentido de minimizar o sofrimento dos artistas. 

The UNAC represents actors, dance, culture as a whole. 

What needs to be done to give more value to these areas? 

Do you feel they are a little lost?

Every day. Every day when I pick up the phone, as a rule, 

the first call I get is from an artist and it’s never been to 

congratulate me, it’s always been to complain. We are for-

gotten about, we are the stepchildren. We are working to 

minimising this kind of situation, but I have to admit that 

unfortunately it is still a problem, because we lived in an 

economic period in which the State assumed everything; 

the State was the owner of goods, individuals, whether 

they worked or not, had the right to food. When the change 

came about, in the years 1987-90, these artists were 

changing their era. Then, they were left hanging, without 

knowing exactly what they were. They were artists only to 

entertain, as, for a long time, their art was not seen as any 

kind of profession.

So they weren’t being valued?

No. There was a generational transfer that didn’t carry 

forward very well. They fell greatly in value. It’s not any-

one’s fault. That’s how it was at the time. Not now though. 

The State is giving its support, and doing what it can. I think 

that it shouldn’t even be the State supporting them. The 

State should see culture as a priority and that everything 

can and should be done, but it has to implement policies 

so that patrons, companies that can give support get some 

tax benefits from doing so. This is the fight that the UNAC 

is entering with public institutions with the intention of 

minimising the suffering of artists.

Que relevância tem a UNAC para o país?

Muita importância. Primeiro, porque é uma instituição 

de utilidade pública e é uma parceira importante para o 

Estado. Funciona como uma parceira basilar na defesa da 

cultura. Defende a arte de cantar, de dançar, de representar, 

audiovisuais, etc. 

Comparando com a sua época, sente que os autores 

agora são mais respeitados?

Os bons autores são respeitados. Costumo dizer que em 

todas as categorias há autores, há autores mais ou menos, 

há autores razoáveis, há autores bons e há autores mui-

to bons. Os muito bons estão a reservar uma vida boa. Os 

bons também. Os razoáveis vão viver razoavelmente e os 

maus vão viver muito mal. Como em todas as profissões 

é preciso ser-se o melhor. Os que não fizerem um esforço 

para se adaptar à nova realidade não lhes correrá bem. 

De que forma a UNAC incentiva os seus associados?

Nós abrimos caminhos para facilitar. Um indivíduo que 

produza uma boa obra de 

dança, teatro, música… boa 

obra, repito, verá o seu traba-

lho aparecer muitas vezes e, 

se é mesmo muito boa, a sua 

obra não deixará de aparecer. 

Irá tocar muitas vezes em 

Angola como noutros paí-

ses. Por exemplo, o Anselmo 

Ralph, o Yuri da Cunha, a Yola 

Semedo e muitos outros já têm prestígio fora de Angola. Se 

eles manterem ou melhorarem mais essa performance é 

evidente que vão poder viver bem só dos direitos de autor, 

porque cada vez que toca a sua música aqui, em Portugal, 

Espanha ou Estados Unidos eles recebem por isso. Se os 

nossos artistas forem muito bons e trabalharem para isso 

também vão conseguir. Agora é preciso a UNAC fazer isso 

bem feito, fazer com que todos estes artistas sejam defini-

dos e que a sua obra tocada em qualquer parte do mundo 

caia na conta bancária do autor, isso é a nossa missão. 

É importante também investir e apoiar mais a UNAC?

Esse é um grande problema, mas estamos a trabalhar 

nisso. A nossa única missão neste momento, aquilo que 

nos resta a nós, dirigentes da UNAC, é trabalhar. Temos de 

trabalhar muito mais do que todas as instituições deste 

país para termos condições de apoiar as muitas pessoas 

que querem viver da arte de cantar, dançar e representar. 

Que desafios têm sempre que ser ultrapassados?

O desafio da compreensão. Donos de empresas olham 

para o artista apenas como um indivíduo que, quando 

How important is UNAC for the country?

Very important. Firstly, because it is an institution of 

public use and an important partner for the State. It works 

as a key partner in the defence of culture. It defends the art 

of singing, of dancing, of acting, audiovisuals, etc.

Compared with your era, do you feel that authors are 

more respected?

Good authors are respected. I tend to say that there are 

authors in all categories; there are so-so authors; there are 

reasonable authors; there are good authors; and there are 

very good authors. The very good will live a good life. The 

good too. The reasonable will live reasonably and the bad 

will live very badly. As in all professions, you need to be the 

best. It’s not going to go well for those who don’t make an 

effort to adapt themselves to the new reality.

How is UNAC encouraging its members?

We pave the way for making things easier. An individual 

who produces a good dance piece, a good work theatre or 

music… a good piece, I re-

peat, will see their work ap-

pear often and, if it is really 

very good, their work won’t 

stop appearing. It will be per-

formed many times in Ango-

la, as in other countries. For 

example, Anselmo Ralph, 

Yuri da Cunha, Yola Semedo 

and many others are already 

respected outside Angola. If they keep up or further im-

prove this performance, it’s obvious that they will be able to 

live well from royalties alone, because the more their music 

is played here, in Portugal, Spain, or the United States, they 

will be paid for this. The UNAC now needs to do this well, 

and ensure that all these artists are defined and that when 

their work is played anywhere around the world, money 

then enters their bank account. This is our mission.

Is it also important to invest more and give more support 

to the UNAC?

This is a major problem, but we are working on. Our only 

mission at the moment, what is down to us, the people 

running the UNAC, is to work. We have to work a lot more 

than all the other institutions in this country to be in a con-

dition to support the many people that want to live from 

the art of singing, dancing and acting.

What challenges do you always need to overcome?

The challenge of understanding. Company owners 

look at an artist as nothing more than an individual, who, 

when you have a party, you call up and he or she comes to  

«O Estado deve assumir que a 
cultura é prioritária e que tudo pode e 
deve ser feito» \\ «The State should 

see culture as a priority and that 
everything can and should be done»
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temos uma festa, chamamos e ele vem animar e depois 

mandamos embora. O indivíduo quando sai dali também 

quer ver televisão, quer ter uma casa em condições e por-

que não pode ele ter também um jacto? Conseguem pen-

sar que um artista brasileiro tem um jacto próprio, um ar-

tista americano também, mas não conseguem pensar que 

o artista angolano, sendo bom, também pode ter um jacto 

próprio. Esse desafio é o que a UNAC tenta passar.

É preciso consciencializar as pessoas?

Exactamente. Nós próprios temos de transmitir uma 

boa imagem. Não podemos transmitir a imagem de que 

o artista é um indivíduo apenas para animar e tomar uns 

copos. Temos artistas que hoje nos dignificam e dignificam 

o nome da sociedade que estão inseridos. A formação é 

neste momento o nosso maior desafio. Formar em primei-

ro lugar o próprio artista, depois formar os funcionários da 

própria UNAC. Precisamos dizer aos artistas que as suas 

obras precisam ser regista-

das na UNAC. Há muitos ar-

tistas que têm obras e ficam 

em casa e lá ninguém as vê e 

só aparecem na UNAC quan-

do já estão a dois dias antes 

de morrer. Não queremos 

isso. Queremos uma UNAC 

cheia de esperança de vida 

para os artistas e sua família. 

Viver com dignidade: é essa a UNAC que vamos construir.

Como será a UNAC daqui a uns anos?

Sonho com uma UNAC como património físico, real e 

visível. Edifícios próprios, uma instituição credível, uma 

UNAC orgulhosa de ver muitos e muitos artistas a viverem 

só de arte.  

Desde que assumiu o cargo que balanço faz até ao  

momento?

Penso que foi feito o que podia ter sido feito. Nem sempre 

as nossas ideias, aquilo que nós queremos fazer se conse-

gue atingir. Lançamos vários projectos ao ar, sem ter se-

quência, porque infelizmente somos ainda dependentes 

de muitas instituições. Com os poucos meios e recursos 

que temos já fizemos muito mais do que todos os países 

africanos juntos, tudo com a produção e a eficácia das nos-

sas ideias. 

Sente orgulho por isso?

Sim. Existem poucos países africanos que estejam ao 

nosso nível tanto a nível organizacional, como estratégico. 

É difícil, mas vamos lá chegar. Só precisamos de saúde.

entertain and then they are sent away. When that individ-

ual leaves there, he or she also wants to watch television, 

wants to have a proper home and why can’t he or she have 

a jet too? They are able to envisage a Brazilian singer with 

his own jet, or an American, but they cannot believe that 

an Angolan artist, with great talent, could ever own a jet 

too. This is the challenge the UNAC is trying to overcome.

Do people need to be made more aware?

Exactly. We have to transmit a good image. We can-

not transmit the image that artists are simply individuals 

that entertain and get a few drinks for the pleasure. We 

have artists today that bring prestige to us and that bring 

prestige to the society of which they are part. Training is 

our greatest challenge at the moment. Training the artists 

themselves, first of all, and then training the employees of 

the UNAC itself. We need to say to artists that their works 

need to be registered with the UNAC. There are many art-

ists who have works and 

they stay at home and no-

body sees them there and 

they only appear at UNAC 

when they are close to dying. 

We don’t want this. We want 

a UNAC full of hope for life for 

artists and their family. Liv-

ing with dignity: this is the 

UNAC we are going to build.

What will UNAC be like a few years from now?

I dream about a UNAC as physical heritage, real and vis-

ible. Its own buildings, a credible institution, a UNAC proud 

of seeing so many artists living from art alone.

What assessment would you make of your time in 

charge so far?

I think that we have done what could be done. We 

haven’t always been able to achieve our ideas, or what we 

wanted to do. We have launched many projects, without 

follow-up, because unfortunately we are still dependent 

on many institutions. With the very few means and re-

sources we have, we have already done much more than 

all African nations put together, with the production and 

efficiency of our ideas.

Does this make you feel proud?

Yes. There are few African countries at our level, both in 

terms of organisation and strategically. It’s not easy, but 

we’re going to get there. We just need our health. 

«Queremos uma UNAC cheia de 
esperança de vida para os artistas e 
suas famílias» \\ «We want a UNAC 

full of hope for life for artists and 
their family» 
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Até que as galinhas voem
Until hens can fly

ART  CULTURE

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY CARLOS CÉSAR E CEDIDAS POR BINELDE HYRCAN

BINELDE 
HYRCAN
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De cima do seu skate, Binelde Hyrcan vê o mundo como 

poucos o conseguem ver. Sempre acompanhado do seu 

caderninho Moleskine e do seu amuleto – uma figura em 

LEGO do herói dos jogos de vídeo Super Mario -, vai apon-

tando cada detalhe que vê, memorizando cada cor e cada 

cheiro. Mais tarde, passa as memórias para as obras de 

arte que cria, desde pinturas a instalações e performan-

ces em vídeo. Vivendo no seu mundo simples e discreto, 

Binelde define-se como um intermediário das pessoas. É 

«aquele homem que tem a força para falar das coisas que 

as pessoas pensam baixinho», confessa-nos. Intitulando-

-se como um Leonardo da Vinci do século XXI porque, tal 

como o artista e inventor italiano também quer criar algo 

inovador, este angolano à descoberta do mundo tem cati-

vado o público com as suas ideias invulgares e performan-

ces críticas. 

Natural da Ilha de Luanda, Binelde rendeu-se à criati-

vidade com apenas oito anos, quando, com a ajuda dos 

construtores que edificavam a sua casa, alterou uma bici-

cleta, tornando-a a mais comprida da Ilha. Curioso e com 

uma capacidade extraordinária para absorver o mundo 

que o rodeia, o artista foi recolhendo influências dos pais. 

«Tudo começou com a minha mãe. Vivíamos dez na mes-

ma casa, sendo eu o mais novo, e passávamos algumas di-

ficuldades. Um dia, a minha mãe vestiu-me meias de cores 

From his skateboard, Binelde Hyrcan sees the world like 

few others. With his Moleskine notebook ever to hand, 

together with his amulet – a LEGO figurine of videogame 

hero Super Mario –, he keeps a record of everything he 

sees, memorising every colour, every scent. Later on he 

passes these memories onto the works of art he creates, 

from paintings to installations and video performances. 

Living in his simple and discreet world, Binelde defines 

himself as an intermediary for people. He is «that man, 

who has the strength to talk about things that people 

quietly think about», he confesses. Calling himself the 

Leonardo da Vinci of the 21st century, because, just like the 

Italian artist and inventor he also wants to create some-

thing innovative, this Angolan discovering the world has 

capt ivated the public with his unusual ideas and criti- 

cal performances.

Born on the Ilha de Luanda, Binelde surrendered to 

creativity as just eight years of age when, with the help 

of the builders building his house, he made alterations to 

a bike, making it the longest on the island. Curious and 

with an extraordinary capacity for soaking up the world 

around him, the artist took on influences from his parents. 

«It all began with my mother. There were ten of us living 

in the same house, and I was the youngest, and we were 

having a hard time of it. One day, my mother dressed me 

Para além de instalações 
artísticas usando galinhas 

empalhadas, Binelde 
Hyrcan realiza e protagoniza 

performances em vídeo. \\ In 
addition to artistic installations 

using stuffed hens, Binelde 
Hyrcan produces and stars in 

video performances.

diferentes e disse-me com um sorriso ‘é para afugentar os 

monstros’. Apercebi-me que não tínhamos mais meias, 

mas aquela criatividade dela talvez me tenha influencia-

do», recorda, destacando uma das frases que a mãe lhe 

repetia, quando ele se entristecia com os comentários 

mais ofensivos dos colegas: «Eu coloquei a tua beleza nas 

mãos». Com os incentivos da mãe e os estímulos cultu-

rais do pai – incitando-o a ver os espectáculos de ballet na 

televisão, por exemplo -, Binelde começou a tentar fazer 

«coisas incríveis» com as suas mãos. A mais incrível de 

todas, ou talvez a mais ousada, envolve galinhas. Sim, ga-

linhas. Binelde é praticamente um expert sobre o assunto 

desde que começou a atirá-las, do segundo andar de sua 

casa, munidas de pára-quedas. Até provocou um acidente 

numa dessas suas experiências. Mais, quando o destino o 

levou para o Mónaco e chegou o dia do teste de admissão 

para integração de uma escola de arte, Binelde surpreen-

deu os responsáveis da instituição ao revelar que a única 

experiência que tinha em arte era a fazer pára-quedas 

para as galinhas dos pais. Os risos soltaram-se, claro. Mas 

hoje, as galinhas de Binelde não dão vontade de rir. São 

assuntos sérios. «Eu conto histórias com beleza e há pes-

soas que não se apercebem logo da crítica. Há uma parte 

de ingenuidade. São assuntos importantes, mas torno-os 

em algo fantástico. Misturo a fantasia e a tragédia», revela 

in different colour socks and told me with a smile ‘it’s to 

chase away the monsters’. I realised that we didn’t have 

any more socks, but her creativity probably had an influ-

ence on me», he recalls, highlighting one of the things 

that his mother would say again and again to him, when 

he was upset by the more offensive comments from this 

schoolmates: «I placed your beauty in your hands». With 

his mother’s encouragement and the cultural stimuli of 

his father – encouraging him to watch ballet shows on 

the television, for example –, Binelde started to try and 

do «incredible things» with his hands. The most incred-

ible of all, or perhaps the most daring, involved hens. Yes 

hens. Binelde is practically an expert on the matter ever 

since he started throwing them from the second floor of 

his house, equipped with parachutes. He even caused an 

accident during one of his experiments. Then, when fate 

took him to Monaco and the day of his entrance exam for 

an art school came around, Binelde astounded the heads 

of the institution when he revealed to them that the only 

experience he had of art was making parachutes for his 

parents’ hens. They thought it was hilarious, of course. But 

today, Binelde’s hens don’t make you want to laugh. They 

are serious matters. «I tell stories with beauty and there 

are people who don’t notice the critique to start with. There 

is a bit of ingenuity. They are important issues, but I turn 
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Colocar uma galinha no 
espaço é uma das próximas 

tentativas do artista plástico. 
\\ Placing a hen into space 

is one of the upcoming 
endeavours of the artist. 

o artista plástico, acrescentando que o artista tem de en-

contrar os códigos certos para partilhar uma mensagem. 

Depois, cabe ao público desfragmentar esses códigos que 

são colocados nas obras. Por exemplo, as instalações com 

as galinhas empalhadas transmitem mensagens fortes, 

revestidas de algum sentido de humor. Numa dessas ins-

talações, a E.G.O., Binelde usou as suas galinhas como re-

presentação do ego e da vaidade humana, transformando 

os animais em figuras da realeza. Numa das representa-

ções mais reconhecidas do artista, a galinha vestida como 

Napoleão Bonaparte surgia como crítica ao poder absurdo 

e exagerado na sociedade. 

Presentes em exposições e museus de todo o mundo, as 

obras de Binelde são arrojadas, mas ninguém ousa negar-

-lhe mérito artístico. Porque se tentar colocar uma galinha 

equipada com um fato de carbono no espaço, a bordo de 

um pequeno cockpit fabricado pela European Aeronautic 

Defence and Space Company (EADS) não merece reco-

nhecimento artístico, não sabemos o que poderá merecer.  

them into something fantastic. I blend fantasy with trag-

edy», the artist reveals, adding that artists need to find the 

right codes to share a message. Then, it is up to the public 

to take apart these codes that are placed in the works. For 

example, the installations with the stuffed hens transmit 

powerful messages, together with a sense of humour. In 

one of these installations, called E.G.O., Binelde used his 

hens to represent ego and human vanity, transforming the 

animals into royal figures. In one of the artist’s best known 

representations, the hen dressed as Napoleon Bonaparte 

came about as critique of absurd and exaggerated power 

in society.

Found in exhibitions and museums around the world, 

Binelde’s works are daring, but no one dares to deny 

their artistic merit. Because if attempting to place a hen 

equipped with a carbon suit into space, aboard a small 

cockpit made by the European Aeronautic Defence and 

Space Company (EADS) isn’t worthy of artistic recognition, 

then we don’t know what is.
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JACK NKANGA
«A minha música tem uma 

identidade universal» \\ «My music 
has a universal identity»

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY CARLOS CÉSAR

ART  CULTURE

Jack Nkanga fala com a confiança daqueles que sabem que 

vão conseguir levar os seus sonhos a bom porto. O músico 

angolano transporta a sua música para o resto do mundo e, 

com ela, leva também parte das suas origens, das suas vi-

vências e da sua íntima relação com a arte. Falar com Jack 

é falar com alguém cuja assertividade das suas palavras 

faz questionar a juventude que a sua face deixa transpare-

cer. Começou a cantar com o irmão, que entretanto foi para 

Inglaterra e atingiu a final do prestigiado programa Britain’s 

Got Talent. Por seu turno, a quota-parte de talento familiar 

levou Jack a aproveitar as oportunidades para tocar em 

Nova Iorque, Alemanha e Itália. «Eu sou a arte», explica-

-nos Jack sem meias palavras. Um artista, em toda a sua 

essência, até na forma como se define.

Jack Nkanga speaks with the confidence of someone who 

knows that he is going to achieve his goals. The Angolan 

musician brings his music to the rest of the world and, 

with it he also takes part of his origins, of his experiences 

and of his close relationship with art. Speaking with Jack 

is speaking with someone whose words are so assertively 

proffered that you begin to question the youth that his face 

reveals. He started to sing with his brother, who has since 

moved to England and reached the final of the prestigious 

programme Britain’s Got Talent. For his part, his share in 

family talent has led Jack to make the most of opportuni-

ties to play in New York, Germany and Italy. «I am art», Jack 

explains to us without mixing his words. An artist, in his 

very essence, even in how he defines himself.
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Quando surgiu o Jack Nkanga?

Pelo que a minha mãe conta, eu canto desde os meus 

quatro anos de idade. Por volta dos oito comecei a focar-

-me na música mas não foi fácil, porque os meus pais não 

queriam que eu fosse músico. A verdade é que, com o tem-

po, eles foram abraçando a minha escolha. Vou continuar a 

seguir este caminho porque o meu estilo de vida é música 

e arte em geral. 

Há quantos anos dá espectáculos?

Há seis anos. Comecei por fazer concertos em Angola e 

participei num projecto de uma colectânea de músicas do 

passado, onde participei em três faixas musicais. Através 

dessa promoção, dei um salto e comecei a ambicionar fa-

zer coisas muito particulares. As pessoas foram aderindo e 

aproveitei para me impulsionar. 

O que levava a família a não querer que seguisse  

esta carreira?

Nas famílias africanas, normalmente, as pessoas não têm 

a música como profissão. As pessoas preferem algo mais 

artesanal, de preferência. Mas 

eu enveredei por isso e não 

me arrependo, porque tenho 

a arte como estilo de vida. 

Amo a arte. Eu sou a arte.

Em que se baseia para di-

zer que «é a arte»? 

Tudo o quanto me circunda é arte. Acho que a minha ex-

pressão em si só é artística. A minha vivência, o meu com-

portamento, tudo é arte. 

Tem uma vida extremamente agitada?

Agora cada vez mais. Por vezes não se consegue atender 

a tudo mas, de alguma forma, conseguimos sempre gerir 

o tempo. Também sabemos que quanto mais crescemos 

como artistas, maior é a responsabilidade. 

Tem corrido o mundo…

Já corro o mundo há três anos. Tem sido uma experiên-

cia muito boa. Antes de andar pelo mundo, já achava que a 

minha música tinha uma identidade universal e, graças ao 

meu esforço e de pessoas amigas que sempre me apoia-

ram, o sonho vai-se tornando realidade.

Sente-se realizado? 

Ainda não. Falta-me muita coisa. Como músico sinto-

-me como se estivesse numa fase embrionária. Tenho de-

sejos e sonhos maiores. Embora já cante em Nova Iorque 

– este é o segundo ano que la vou – sinto que devo cres-

cer no que diz respeito ao modo de apresentação. Pre-

tendo também conseguir mais festivais e lançar a minha 

carreira, que ainda não considero que esteja lançada, não  

When did Jack Nkanga come about?

From what my mum tells me, I’ve been singing from the 

age of four. At around the age of eight I started to focus on 

music but it wasn’t easy, because my parents didn’t want 

me to be a musician. But actually, with time, they began to 

embrace my choice. I will continue to follow this path be-

cause my lifestyle is music and art in general.

How long have you be performing?

For six years. I started giving concerts in Angola and I 

took part in a project of a collection of songs from the past, 

in which I took part in three different tracks. Through this 

promotion, I was given a boost and I started to aspire to do 

very specific things. People liked what they heard and I 

made the most of it to boost my career.

Why didn’t your family want you to follow a career  

in music?

In African families, normally, people don’t have music as 

a profession. People prefer something more craft oriented, 

preferably. But I chose this path and I don’t regret it, be-

cause I have art as a lifestyle. 

I love art. I am art.

What do you mean when 

you say «you are art»?

Everything that surrounds 

me is art. I think that my ex-

pression in itself is artistic. My experience, my behaviour, 

everything is art.

You have a really busy life, right?

Now more than ever. Sometimes I don’t get around to 

doing everything, but, one way or another, you always 

manage to manage your time. You also realise that the 

more you grow as an artist, the greater the responsibility.

You have travelled the world…

I have been travelling the world for three years. It has 

been a really great experience. Before going around the 

world, I thought that my music had a universal identity 

and, thanks to my efforts and friends of mine, who have 

always supported me, the dream has become a reality.

Do you feel fulfilled?

Not yet. There’s still a lot to do. As a musician I feel as if 

I have been in an embryonic phase. I have a lot of desires 

and bigger dreams. Even though I sing in New York – this 

is the second year I’ve been there – I feel that I have room 

to grow when it comes to the way I present myself. I also 

intend to do more festivals and launch my career, which 

I still don’t see as being launched, despite already having 

some international recognition. But I know that I am going 

to achieve my goal.

«Tenho a arte como estilo 
de vida, amo a arte» \\ «I have 

art as a lifestyle, I love art»

obstante ter já algum reconhecimento internacional. Mas 

sei que vou atingir a minha meta. 

Com que géneros musicais se identifica mais?

Sou um artista eclético, que aprecia estilos como o soul, 

o funk ou o rock. Estou a começar a apresentar uma nova 

proposta ao mundo, que é um modo de integrar sons da 

música negra, das minhas origens, de modo a não dei-

xar esquecer essa herança, e criar um estilo que venha 

dessa música típica. Estamos a caminhar nesse sentido. 

Já fiz uma primeira apresentação em 2014, no qual tive 

bom feedback. Agora está a chegar a hora de fazer algo 

compacto e mostrar ao mundo. Ambiciono gravar nos  

Estados Unidos. 

What music genres do you identify with most?

I am an eclectic artist, who appreciates styles such as 

soul, funk and rock. I am starting to present a new pro-

posal to the world, which is the way of blending sound of 

black music, from my origins, so as not to allow this legacy 

to be forgotten, and to create a style that comes from this 

typical music. We are working towards this. I have already 

done my first presentation in 2014, from which I received 

good feedback. Now the time is coming to do some-

thing solid and show the world. My goal is to record in the  

United States.

When are you planning to do so?

I need 50,000 USD to record in the United States. We are 
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Para quando está a planear?

São necessários 50 mil USD para gravar nos Estados  

Unidos. Nós somos independentes e não temos apoios. Ser 

independente é bom, porque dá liberdade para planificar e 

executar. Quando não se consegue algo é preciso correr atrás 

e isso traz outro valor às conquistas que se conseguem.

Como é o Jack na intimidade?

Sou uma pessoa normal, embora pareça estranho aos 

olhos de outras pessoas por fazer as escolhas que fiz, e por 

me posicionar de uma forma não convencional. Mas gosto 

de ser o que sou e quero continuar a ser o que sou. Se eu ti-

ver de mudar, que seja para melhor, no sentido de ser mais 

maduro na minha relação com as pessoas, com o mundo e 

com a arte em si. 

 

Porque escolheu este ambiente para ser fotografado?

Sinto que tenho uma ligação enorme com a areia, com a 

água e com as árvores. E o chá não poderia deixar de fal-

tar. Não tenho hora para o beber, acompanha-me sempre. 

Considero-me uma pessoa espiritual. Gosto da vida, do 

movimento e sinto necessidade de me interligar a essas 

coisas para me sentir uma melhor pessoa.  

independent and don’t have support. Being independent 

is great, because it gives you the freedom to plan and do 

things. When you don’t achieve something you need to 

chase after it and this brings another value to the con-

quests you accomplish.

What’s the real Jack like?

I’m a normal person, although appearing strange to 

other people because of the choices I have made and for 

having a stance that is less than conventional. But I like 

being what I am and I want to continue being who I am. If I 

had to change, it would be for the better, in the sense of be-

ing more mature in my relationships with people, with the 

world and with art itself.

What led you to choose this environment in which to  

be photographed?

I feel that I have strong connection with sand, with water 

and with trees. And you could never go without tea. I don’t 

have an exact time to drink it; it’s always with me. I con-

sider myself a spiritual person. I love life, movement and I 

feel the need to interconnect myself with these things to 

feel a better person.
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Trinta anos a seguir o ritmo
Thirty years keeping in rhythm

ART  CULTURE

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY CARLOS CÉSAR 

GRUPO DE 
DANÇA YAKA

Dançar não se resume a seguir o ritmo que uma melodia 

pede, impacientemente. Dançar não é só bater o pé, como 

se a complexidade do corpo se resumisse a um gesto tão 

simples. Dançar não é abanar a cabeça, de um lado para 

o outro, ao mesmo tempo que os braços se elevam como 

se tivessem vontade própria. Dançar é muito mais que en-

tregar-se a uma coreografia, espectacularmente ensaiada. 

É fazer tudo isso em simultâneo. É dar-se de corpo e alma 

aos sons que vagueiam. É reacender a chama de uma arte 

que não quer morrer. Que não quer ser esquecida num país 

que tem tanto ritmo que é incompreensível a terra não tre-

mer. Tremer com os saltos, os rodopios, as piruetas. Rendi-

do a esta arte, o Grupo de Dança Yaka vive, todos os dias, 

com o ritmo no corpo. Há trinta anos que dança, sem parar, 

levando a vontade de reacender esta chama para qualquer 

local que pise. 

Dancing isn’t just about following the rhythm a melody im-

patiently demands. Dancing isn’t just tapping your feet, as 

if the complexity of the body were to boil down to a single, 

very simple gesture. Dancing isn’t just shaking your head 

from side to side, while your arms rise up as if they had a 

life of their own. Dancing is much more that surrender-

ing to a spectacularly rehearsed choreography. It is doing 

all of these things at the same time. It is giving yourself 

body and soul to the wandering sounds. It is rekindling the 

flame of an art that doesn’t want to die. That doesn’t want 

to be forgotten in a country that has so much rhythm that 

it is surprising the earth doesn’t shake. Shake with leaping, 

whirling and pirouettes. Surrendered to this art, the Yaka 

Dance Group spends every day with rhythm in its body. It 

has been dancing for 30 years, without stopping, taking its 

desire to rekindle this flame to every place it goes. 
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O ritmo incorporou-se deles a 16 de Julho de 1985. Mui-

tos já o tinham, mas só nessa data decidiram mostrá-lo 

ao mundo. Ainda reconhecidos por outros nomes, os ele-

mentos que compunham o grupo renderam-se aos estilos 

populares e recreativos. Saturados de modificar o nome 

do grupo de cada vez que o patrocinador se alterava, de-

cidiram, em 1992, escolher eles próprios um nome que os 

identificasse: Yaka, uma homenagem aos povos Bayakas, 

ao seu símbolo de sabedoria e à sua luta contra a escra-

vidão. Acumulando prémios e distinções, como foi o caso 

do reconhecimento como Melhor Grupo de Dança Popular 

Recreativa nos anos 1989 e 1990 e ainda como Revelação, 

em 1998, este grupo de dança tem vindo a representar  

Angola por diversos países: Portugal, Moçambique,  

Alemanha, Venezuela, Zâmbia, Egipto, Cuba, Zimbabwe, 

The rhythm has been moving through them since July 

16, 1985. Many of them already had this rhythm, but it was 

only on this date that they decided to show it to the world. 

Still known under different names, the members mak-

ing up the group surrendered to popular and recreational 

styles. Fed up with having to change the group’s name 

every time their sponsor changed, in 1992 they decided to 

choose a name themselves that would identify them: Yaka, 

a tribute to the Bayaka people, to their symbol of wisdom 

and to their struggle against slavery. Winning prizes 

and awards, such as Best Recreational Popular Dance 

Group in 1989 and 1990 and also Newcomer, in 1998, this 

dance group has represented Angola in various countries:  

Portugal, Mozambique, Germany, Venezuela, Zambia, 

Egypt, Cuba, Zimbabwe, Namibia, Guinea-Bissau, among 

Namíbia, Guiné-Bissau, entre tantos outros. Este ano, com 

24 elementos de idades compreendidas entre os 18 e os 34 

anos, o grupo comemorou trinta anos, numa semana de-

dicada à confraternização entre os membros antigos e os 

actuais, visitas a monumentos emblemáticos da cidade 

de Luanda (como o Memorial Dr. António Agostinho Neto) 

e exibições de dança em lares infantis. Contudo, a grande 

comemoração está guardada para o final do ano, com a 

realização de um espectáculo. 

Numa retrospectiva pela história do Yaka, João Tomás, 

um dos bailarinos e também monitores do grupo, não es-

conde a alegria que o preenche sempre que dança. «Defino 

este grupo como uma casa, uma família para viver e para 

partilhar os bons e os maus momentos», afirma. Ensaiando 

de segunda a sexta, duas horas por dia, sob as orientações 

many others. This year, with 24 members aged between 18 

and 34, the group celebrated 30 years, during a week dedi-

cated to socialising between the old and current members, 

visiting iconic monuments of the city of Luanda (such 

as the Dr. António Agostinho Neto Memorial) and dance 

shows in children’s homes. The main celebration is being 

kept until the end of the year however, with the perfor-

mance of a show.

Looking back over Yaka’s history, João Tomás, one of the 

dancers of the group and also one of its helpers, is unable 

to hide the happiness he feels whenever he dances. «I see 

this group as a home, a family to live with and to share the 

good times and the bad», he explains. Rehearsing from 

Monday to Friday, two hours a day, under the guidance of 

choreographers Carlos Alberto and Augusto dos Santos, 

O Grupo de Dança Yaka move-se ao ritmo 
dos estilos populares e recreativos. \\ The 
Yaka Dance Group moves to the rhythm of 

popular and recreational styles.
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dos coreógrafos Carlos Alberto e Augusto dos Santos, João 

Tomás é um dos membros do Yaka que luta, a cada pas-

so, pelo reacendimento da chama da dança nas ruas an-

golanas. «Neste momento, a dança em Angola é uma arte 

esquecida. Vive momentos tristes porque quem deve não 

presta atenção. Não temos salas apropriadas, não temos 

patrocínios, nem produtores, nem ninguém interessado», 

lamenta o bailarino. Mas, como a esperança é a última a 

morrer, João Tomás acredita que um dia a dança em Angola 

voltará a receber a atenção merecida. Afinal de contas, 

também esta arte deu o seu contributo no apoio aos com-

patriotas que lutavam pela independência do povo. 

João Tomás is one of the members of Yaka fighting, with 

every step, to rekindle the flame of dance in the streets of 

Angola. «At the moment, dance in Angola is a forgotten 

art. These are sad times because the people, who should 

pay attention, don’t. We don’t have suitable dance halls, 

nor do we have sponsors or producers, or indeed anyone 

interested», the dancer laments. But, as hope is the last to 

die, João Tomás believes that one day dance in Angola will 

once again get the attention it deserves. After all, this art 

also made its contribution to supporting compatriots in the 

fight for the independence of the people.
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MUSSIRO
TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY RICARDO FRANCO

Segredos na beleza \\ Beauty secrets

ART  CULTURE
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Por toda a ilha do Ibo, em Moçambique, cruzamo-nos 

com rostos ocultos mas com uma beleza cativante. Olha-

mos, olhamos e voltamos a olhar. O que é?! São rostos 

cobertos com Mussiro. Rostos brancos com desenhos. 

Conhecemos a Fátima e perguntámos: «o que é isso no 

teu rosto?» Responde: «É para ficarmos mais bonitas». 

Ela com os seus onze anos, não mais que isso, leva-nos 

a conhecer a sua casa, a sua família e ali ficamos a saber 

todo o processo do Mussiro 

pelas mãos da sua mãe, 

Zura Alife. Demonstrou-nos 

como colocam este que é o 

creme tradicional que todas 

as mulheres usam para fi-

carem mais belas. É o caule 

da planta conhecida como 

Mussiro que suaviza as peles 

das mulheres do Ibo. Fá-las 

rejuvenescer ou, simplesmente, dá mais beleza às meni-

nas bonitas. A mãe de Fátima explica-nos por que o fazem. 

É simples. Querem ser as mais sublimes. Desde tenra ida-

de que lhes é peculiar tratar da pele. Apenas as mulheres 

o fazem. E resulta. Logo pela manhã iniciam o seu dia pro-

duzindo a máscara com o Mussiro. Como se faz?! Fácil. No 

chão têm uma pedra lisa onde depois de acrescentar água 

começam a esfregar o pau do Mussiro. Mexem, mexem, 

fazem-no constantemente… e logo mais se alcança um 

All across the island of Ibo, in Mozambique, we come 

across faces that are hidden, yet of a captivating beauty. 

We look, we look and, we look again. What is it?! They are 

faces covered with mussiro. White faces with drawings. We 

meet Fátima and we ask: «what is that on your face?» She 

replies – «it’s to make us more beautiful». At just 11, and no 

older, she takes us to see her home, her family and there 

we learn about the entire mussiro process from her mother, 

Zura Alife. She shows us how 

they apply this traditional 

cream, used by women to 

become more attractive. It is 

the stalk of the plant known 

as mussiro (Olax dissitiflora), 

which softens the skin of the 

women of Ibo. It rejuvenates 

the skin or, simply enhances 

the beauty of pretty girls. 

Fátima’s mother explains why they use it. It’s simple. They 

want to be the most sublime. They take care of their skin 

from a tender age. Only women do so. And it works. First 

thing in the morning they start their day making the face 

mask with the mussiro. How do you make it?! Easy. They 

have a smooth stone on the floor, upon which, after adding 

water, they start to rub the mussiro stick. They move, and 

move, in a constant back and forth… and soon it becomes 

moist and paste-like. Once they have the amount they  

As mulheres da ilha do Ibo cobrem 
os rostos com uma máscara branca 

de Mussiro. \\ The women of the 
island of Ibo cover their faces with a 

white mask of Mussiro.
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estado húmido e pastoso. Assim que se tiver a quantidade 

precisa dessa pasta, é só preparar as faces das mulheres da 

casa e aplicar. Zura exemplifica no rosto da filha. Vai pince-

lando, como se de um quadro se tratasse, vai desenhando 

as linhas e dá cor ao rosto dela. Passaram poucos minu-

tos e logo conseguimos ver o efeito. Está coberta de um pó 

branco, o Mussiro. 

Passam o dia com o tratamento e só quando o sol se põe 

é que retiram com a lavagem. Depois de lavar com água 

e secar, resta passar as mãos para ver o efeito. São notó-

rias a suavidade e a luminosidade que as peles adquirem. 

Aquelas que colocam o Mussiro todos os dias chamam a 

atenção de todos com os seus rostos lisos e vistosos. Na 

casa de Fátima conhecemos alguns dos membros da fa-

mília. Vivem em comunidade, e todas estas mulheres ti-

nham os seus rostos dissimulados. A beleza do Mussiro 

despertava a atenção de todos. A beleza nos rostos destas 

mulheres fazem-nas diferenciar-se das outras etnias de  

Moçambique. A planta – Mussiro – não é apenas usa-

da para este efeito, também a usam para fins medicinais. 

Ainda se pergunta: porque cobrem as mulheres a face com 

esta máscara?! Porque querem ser únicas e belas. É co-

mum depararmo-nos com mulheres cobertas de branco 

natural. Por detrás dos rostos revestidos por Mussiro estão 

mulheres africanas com uma beleza especial.

require of this paste, they just need to prepare the faces of 

the women of the household and apply it. Zura shows us 

how on her daughter’s face. She paints it on, as if a canvas, 

drawing lines, and adding colour to her face. A few mo-

ments pass and soon we can see the effect. It is covered 

with a white powder, mussiro. 

The mask remains on their face the entire day and only 

when the sun sets do they remove it. After washing it off 

with water and drying, you just need to pass your hands 

over your face to feel the results. The smoothness and 

glow the skin attains is remarkable. Those who apply mus-

siro every day stand out for their smooth and eye-catch-

ing faces. In Fátima’s house we meet some of the members 

of the family. They live together, and each of these women 

has their face masked, with the beauty of mussiro attract-

ing everyone’s attention. The beauty on the faces of these 

women makes them stand out from other ethnic commu-

nities in Mozambique. The mussiro plant isn’t just used for 

this purpose. It is also used for medical purposes. Are you 

still wondering why these women cover their faces with 

this mask?! Because they want to be unique and beauti-

ful. It’s common to come across women covered in natural 

white. Behind the faces coated with mussiro are African 

women with a special beauty. 

A planta Mussiro rejuvenesce os 
rostos das mulheres dando-lhe 

mais beleza. \\ The mussiro plant 
rejuvenates the women’s faces, 

enhancing their beauty.  



«Os quadros têm que ter a capacidade de 
dialogar com as pessoas» \\ «The paintings 

have to be able to engage with people» 

ART  CULTURE

ROBERTO 
CHICHORRO

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO (COM A COLABORAÇÃO DE TIAGO FEIJÓO) \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY VITOR DUARTE

Foi em Vale da Perra, a meio caminho entre as cidades 

portuguesas de Fátima e Ourém, que encontrámos um 

homem apaixonado pelas suas origens e pela sua infân-

cia, cujas memórias todos os dias o fazem sorrir. Roberto 

Chichorro é um artista de proveniência moçambicana que 

movimenta o pincel sobre as telas, mostrando ao mundo a 

beleza da cor e dos ritmos africanos. Em Chichorro, espan-

ta-nos a tranquilidade da voz, característica inequívoca 

de um homem que diariamente se preocupa em dar mais 

uma pincelada numa história com 74 anos, com paragens 

em Moçambique, Espanha e, finalmente, Portugal. Um ar-

tista moçambicano numa casa portuguesa, com certeza.

We travelled to Vale da Perra, half way between Fátima and 

Ourém, to meet up with a man passionate about his origins 

and about his childhood, the memories of which bring a 

smile to his face every day. Roberto Chichorro is an artist 

of Mozambican roots, who moves his brush over canvas, 

showing the world the beauty of colour and of African 

rhythms. The peacefulness of Chichorro’s voice astounds 

us, an unmistakable feature of a man who concerns him-

self each day with adding another brushstroke to a history 

74 years in the making, with periods in Mozambique, Spain 

and, finally, Portugal. A Mozambican artist with his home 

firmly on Portuguese soil.
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Ser artista está-lhe no sangue?

Desde miúdo que queria ser pintor. Quando cresci mantive 

o gosto e disse ao meu pai que queria estudar Arquitectura 

mas, como não havia o curso em Moçambique, a minha 

família não tinha dinheiro para me pagar os estudos na  

Europa. Depois pensei em seguir Psiquiatria, dado que sem-

pre quis perceber aquilo que está dentro das pessoas, o que 

faz as pessoas serem boas ou serem más, ou a razão que 

leva o homem à loucura. Mais tarde, informei o meu pai que 

queria ser pintor e ele disse-me para procurar um trabalho 

e explicou-me que os pintores são boémios e morrem de 

fome. Mas ele próprio também desenhava muito bem. 

Há uma herança familiar…

Há ali um gene qualquer. É que além do meu pai, a minha 

irmã também tinha muito talento para o desenho. 

Quando é que começou a pintar?

Comecei a pintar mais a sério quando estava na tropa. Ti-

nha um colega que gostava de escrever e trocávamos ideias. 

A certa altura, falou-me de uma exposição e desafiou-me a 

levar lá os meus quadros. A ga-

leria aceitou os meus trabalhos 

e foi aí que percebi que podia 

ser pintor, dado que já tinha 

participado numa exposição. 

Depois, tudo aconteceu natu-

ralmente. Vendi o meu primei-

ro quadro a um inglês que tinha 

uma loja de molduras e que me 

pagou o equivalente ao meu 

vencimento da tropa (3300 escudos). Dei por mim a pensar: 

acabei de vender o meu primeiro quadro. 

Quando é que decidiu tornar-se profissional?

Já era adulto, já me tinha casado e já me tinha divorciado… 

Nessa altura já vendia muitos quadros em Moçambique, 

principalmente a estrangeiros, e encarei o desafio de viver 

da pintura. Até então tinha feito várias coisas: tinha sido 

desenhador de arquitectura, desenhador de publicidade, 

desenhador gráfico, desenhador cartográfico. Quando de-

cidi que ia viver só de pintura já tinha mais de 40 anos. 

Depois disso seguiu-se Espanha e Portugal.

Quando eu já vivia da pintura, fui visitado por um fun-

cionário da Embaixada de Espanha que me queria com-

prar um quadro e que me perguntou onde tinha estudado 

pintura. Tive que lhe explicar que era autodidacta, pelo 

que o funcionário me perguntou se gostava de ter uma 

bolsa para estudar em Espanha e foi assim que fui parar a  

Madrid. Cheguei e disseram-me para fazer aquilo que qui-

sesse, e pelo que fui aprender a fazer cerâmica e gravura.  

Is being an artist in your blood?

I’ve wanted to be a painter ever since I was a child. When 

I grew up I still liked it and I said to my father that I want-

ed to study architecture but, as there was no course in 

Mozambique, my family didn’t have the money to pay for 

me to study in Europe. Then I thought about doing psychia-

try, given that I always wanted to understand what was going 

on inside people, what made people be good or be bad or the 

reason behind someone becoming mad. Later on, I told my 

father that I wanted to be a painter and he told me to go and 

look for a job and explained to me that painters are bohemian 

and die of hunger. But he was really good at drawing too.

It runs in the family then…

There is a gene there somewhere. Besides my father, my 

sister also has a lot of talent for drawing.

When did you start painting?

I started painting more seriously when I was in the army. 

I had a colleague, who liked to write and we would swap 

ideas. At a certain point he told me about an exhibition 

and challenged me to enter 

my paintings. The gallery ac-

cepted my works and it was 

then that I realised that I could 

be a painter, given that I had 

already taken part in an ex-

hibition. Then, it all happened 

naturally. I sold my first paint-

ing to an Englishman, who had 

a frame shop and who paid me 

the equivalent of my army salary (3300 Escudos). I found 

myself thinking: I’ve just sold my first painting.

When did you decide to do it as a profession?

I was already an adult, I was already married and I was al-

ready divorced… At that time I was already selling my pic-

tures in Mozambique, mainly to foreigners, and had dealt 

with the challenge of living from painting. Until then I had 

done many things: I had been a draughtsman, an advertis-

ing artist, a graphic designer, a map draughtsman. When I 

decided that I was going to do nothing else but painting I 

was already over 40.

Spain and Portugal came after that.

When I was already earning a living from painting, I was 

visited by an employee from the Spanish Embassy, who 

wanted to buy one of my paintings and asked me where 

I had studied painting. I had to explain that I had taught 

myself, whereupon the embassy worker asked me if I 

would like to have a scholarship to study in Spain and that 

was how I ended up going to Madrid. I got there and they 

Quis ir para o terreno, não quis ir para uma escola de pintu-

ra sentar-me a ouvir. Estive três anos em Espanha. Depois 

voltei a Moçambique até que me contactaram a perguntar 

se gostava de ter uma bolsa em Lisboa. Vim e entretanto a 

bolsa acabou mas, como eu já vivia da venda de quadros, 

fui ficando. 

Como é que se descobre que se tem uma vocação para  

a pintura?

Vai-se fazendo. Eu quero comunicar com as pessoas e, 

como sou uma pessoa tímida, embora não pareça, a pintu-

ra sempre foi a minha forma de comunicar. Aquilo que eu 

pinto é, aparentemente, um bocado ao contrário daquilo 

que os outros artistas fazem. Pintam-se muitas desgraças, 

para chamar a atenção. Eu pinto precisamente o contrá-

rio: uma criança a brincar com uma bola colorida ou com 

um triciclo, para mostrar que as crianças têm o direito a ter 

aquilo. Pinto mulheres com sapatos de cetim e vestidos de 

lantejoulas porque considero que toda a mulher tem direito 

a ser bela, a ser bonita.

told me to do whatever I liked and I went and learnt how 

to do ceramics and engraving. I wanted to go out in the 

field; I didn’t want to go to a painting school and sit there 

listening. I was in Spain for three years. Then I returned to  

Mozambique until someone got in touch with me and asked 

if I would like to have a scholarship in Lisbon. I came and in 

the meantime the scholarship came to an end but, as I was 

already making a living from selling my paintings, I stayed.

How do go about discovering if you have a vocation  

for painting?

By doing. I want to communicate with people and, as 

I am a shy person, although it may not seem it, painting 

has always been my way of communicating. What I paint 

is apparently unlike what other artists do. There are some 

terrible things painted, to grab people’s attention. I paint 

exactly the opposite: a child playing with a colourful ball or 

on a tricycle, to show that children have the right to have 

that. I paint women with satin shoes and sequinned gowns 

because I believe that every woman has the right to be 

beautiful, to feel pretty. 

«Eu pinto o sonho, aquilo que as 
pessoas gostariam de ser e que 
deveriam ter direito a ser» \\ «I 

paint the dream, what people 
would like to be and should have 

the right to be» 
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Sente que a pintura tem obrigação de mostrar o belo?

O belo, por vezes, dói muito a pintar, até porque é ne-

cessário invocar recordações dolorosas. Eu pinto o sonho, 

aquilo que as pessoas gostariam de ser e que deveriam ter 

o direito a ser.

Pinta, no fundo, a utopia de um mundo perfeito?

(risos) Se calhar... Mas também é para mostrar que o 

mundo não é perfeito e que, para ser perfeito, devia ser 

como está nos quadros. 

Tudo isto é influenciado pela sua infância?

Pinto muitos pássaros, muitas gaiolas, violas de lata, se-

renatas à noite sob o luar. São tudo pilares da minha me-

mória, da minha infância e do meu crescimento. 

Trocava algo na sua infância?

Não, não trocava nada. Olho para ela com prazer e com 

uma certa nostalgia. Eu costumo citar uma música da 

Mercedes Sosa que tem um verso com o qual me identifico 

muito: «Gracias a la vida, que me ha dado tanto». A vida a 

mim deu-me tudo, fui uma criança e um adolescente ex-

tremamente feliz. 

Do you believe that painting should show what  

is beautiful?

Sometimes it hurts a great deal to paint what is beau-

tiful, not least because you need to summon up painful 

memories. I paint the dream, what people would like to be 

and should have the right to be.

Basically, you paint what Utopia would be like?

(he laughs) Maybe… But it is also to show that the world 

isn’t perfect and that, to be perfect, it should be as it is in 

the paintings.

Is this all influenced by your childhood?

I paint many birds, many cages, tin guitars, midnight 

moonlit serenades. They are all pillars of my memory, of 

my childhood and of when I was growing up.

Would you change anything about your childhood?

No, I wouldn’t change a thing. I look back on it with 

pleasure and with a touch of nostalgia. I like to quote the 

song by Mercedes Sosa, which has a verse I identify with a 

lot: «Gracias a la vida, que me ha dado tanto» [«Thank you 

life, for giving me so much»]. Life has given me everything; 

I was an extremely happy child and adolescent.

«Quando expomos estamos 
completamente despidos de qualquer 
mentira» \\ «When you exhibit you 

are stripped bare of any lies» 

Para além da infância em Moçambique, o que o influen- 

cia mais?

Eu sou um homem de Moçambique. Cresci lá e formei-

-me lá, mas todos os dias surge algo novo. Toda esta vivên-

cia na Europa fez-me absorver algumas coisas. A minha 

pintura não se tornou europeia, mas foi influenciada pela 

minha vivência europeia.

Costuma ir a Moçambique?

A última vez foi há cinco anos, quando fui convidado 

para ir lá fazer uma exposição.As passagens são extrema-

mente caras. 

Continua a ter ideias novas com facilidade?

Sim, porque a vida todos os dias nos traz coisas novas. 

Amigos novos, amigos antigos que se reencontram, os ca-

samentos… Fui casado quatro vezes e no fim há sempre a 

mágoa da separação, seguida de uma renovação e, muitas 

vezes, de uma nova paixão que traz um fluxo de criativida-

de. As coisas vão acontecendo no dia-a-dia. 

Pinta todos os dias?

Todos os dias brinco um bocado: faço uns desenhos, uns 

riscos. A mão precisa de trei-

no diário, isso é obrigatório. 

Que exposições mais  

se orgulha?

Todas. Mas ao mesmo 

tempo todas me deixam 

uma certa insatisfação. Não está relacionado com ficar 

descontente com alguma coisa, é ficar com a sensação 

que há sempre algo além. No dia em que olhar e achar 

que está tudo feito, arrumo os pincéis e acabou. Eu gosto 

de expor, é sempre um desafio e assusta sempre um bo-

cado, há sempre um julgamento, uma avaliação. 

Tem curiosidade em saber o que as pessoas pensam 

quando olham para os seus quadros?

Os quadros têm que ter a capacidade de dialogar com as 

pessoas, de ter voz própria. E por vezes acontecem coisas 

estranhas: já vi miúdos pequenos que vão com os pais e 

depois não querem ir embora, se calhar atraídos pelas co-

res; também já me aconteceu ver gente que está perante 

um quadro e chora. E aí sabe-se que aquele quadro disse 

alguma coisa àquela pessoa. 

Ter os seus quadros expostos é como despir a sua alma?

Nós quando expomos estamos a expor-nos. Estamos 

completamente despidos de qualquer mentira. A arte não 

se ensina, é pessoal e jamais pode ser baseada em menti-

ras. Em arte, tudo o que não seja honesto, não é arte.

Beyond your childhood in Mozambique, what influenc-

es you the most?

I am a man from Mozambique. I grew up there and I stud-

ied there, but every day something new comes along. This 

entire experience in Europe has made me absorb some 

things. My painting hasn’t become European, but it has 

been influenced by my European experience.

   

Do you visit Mozambique still?

The last time I went was five years ago, when I was invited 

to do an exhibition there. Getting there costs so much money. 

Do you still have new ideas with ease?

Yes, because life brings new ideas with each day that 

dawns. New friends, old friends that meet up again, wed-

dings… I have been married four times and in the end there 

is always the heartbreak of separation, followed by a reno-

vation and, often, a new passion that brings an outpouring 

of creativity. Things happen in day-to-day living.

Do you paint every day?

I dabble a little every day: I do some drawings, some 

scribbles. The hand requires daily training; this is a must.

What exhibitions are you 

most proud of?

All of them. But at the same 

time they all leave me a touch 

unsatisfied. It has nothing to 

do with being discontent with 

something, it is being left with the feeling that there is al-

ways something besides. On the day I look and feel that is all 

done, I pack away my brushes and it’s over. I like to exhibit, 

it’s always a challenge and it always scares me a little; there 

is always a judgement, an assessment.

Are you interested in knowing what people think when 

they look at your paintings?

The paintings need to be able to engage with people, to 

have their own voice. And sometimes strange things hap-

pen: I have seen small children, who come with their par-

ents, and then they don’t want to leave, perhaps attracted 

by the colours; I have also seen people stood before a pic-

ture and cry. And then I know that that painting has said 

something to that person.

Is exhibiting your paintings like revealing your soul?

When you exhibit you expose yourself. You are stripped 

bare of any lies. Art isn’t taught; it’s personal and can never 

be based on lies. In art, everything that isn’t honest isn’t art.
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«Os portos são um componente primordial 
para o comércio de qualquer país»
«Ports are a key component to the 

trade of any country»
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É da Sogester a responsabilidade de dar seguimento lo-

gístico a centenas de milhares de contentores que, anual-

mente, transitam em Angola. Criada em 2007, a empresa 

angolana assumiu, nesse mesmo ano, a gestão do terminal 

II de contentores do Porto de Luanda, numa concessão a 20 

anos. Richard Mitchell, director geral da empresa angolana, 

nasceu numa pequena cidade portuária da Escócia e, des-

de muito cedo, se interessou pela frenética actividade dos 

grandes portos. Com carreira construída na área da gestão 

de empresas e com várias décadas de trabalho em logís-

tica portuária no currículo, Richard faz-nos o ponto de si-

tuação da Sogester, aborda a importância da empresa para 

as importações angolanas e sublinha a vontade que a em-

presa tem em contribuir para que o volume de exportações 

angolano seja cada vez mais significativo.

Quais são as valências mais importantes da Sogester 

em Angola?

A Sogester não se limita a ser um terminal de contento-

res. A empresa está, de momento, a aumentar activamen-

te as suas instalações físicas e a desenvolver capacidades 

e soluções de logística. Quando a concessão foi feita, em 

2007, a nossa missão passou por renovar e modernizar as 

infra-estruturas portuárias, desenvolver um depósito in-

terno e introduzir equipamento moderno para proporcio-

nar o funcionamento de um terminal que fosse, simulta-

neamente, eficiente e seguro. Actualmente, temos o nosso 

terminal no Porto de Luanda e o nosso depósito interno em 

Panguilla, além de que, no ano passado, assumimos a con-

cessão do terminal multiusos no Porto de Namibe.

Sogester is responsible for taking care of hundreds of 

thousands of containers travelling in and out of Angola 

every year. Created in 2007, the Angolan company took 

on, in the same year, the management of container ter-

minal II at the Port of Luanda, in a contract lasting 20 

years. Richard Mitchell, managing director of the Angolan 

company, was born in a small port town in Scotland and, 

ever since he was a lad has been fascinated by the fre-

netic activity of major ports. With a career founded in the 

area of company management and with several decades 

of work in port logistics in his CV, Richard gives us the 

lowdown on Sogester’s current situation, talking about 

the importance of the company for Angolan imports, 

while stressing the willingness of the company to con-

tribute towards ensuring Angola’s exports become more 

and more relevant.   

What are Sogester’s most important achievements  

in Angola? 

Sogester has evolved into more than a container termi-

nal and is now actively growing its inland physical facili-

ties and developing logistics capabilities and solutions for 

its customers. When the concession was granted in 2007 

our mission was to renovate and modernize the port in-

frastructure, develop an inland depot and bring in mod-

ern equipment to provide a very safe efficient terminal 

operation. Today we have our terminal in port of Luanda 

and our inland depot in Panguilla. Last year we took over 

the concession of the multipurpose terminal in the port 

of Namibe.

Como é que a Sogester tem evoluído desde que assumiu 

o cargo?

A Sogester tem vindo a evoluir bastante desde 2007 e, 

desde que cheguei, já concluímos a modernização do cais, 

bem como a área para contentores, investimos em equipa-

mento de movimentação de contentores, actualizámos o 

nosso depósito interno, conseguimos concluir a constru-

ção do nosso novo escritório e melhoria das instalações 

no porto. Além disso, temos continuado a dar prioridade à 

segurança dos nossos funcionários e visitantes e, ao mes-

mo tempo, temos vindo sempre a melhorar a nossa produ-

tividade e a qualidade de desempenho, com o objectivo de 

garantir a satisfação dos nossos clientes.

Concorda que a Sogester é a empresa de carga de con-

tentores com maior sucesso a operar em Angola?

Não me compete a mim concordar ou discordar, mas te-

mos sido bastante determinados em manter a Sogester na 

frente quando se trata de melhorar as nossas instalações e 

desempenho operacional, de modo a satisfazer o elevado 

fluxo de contentores que temos tido nos últimos anos. É 

muito importante que continuemos a olhar para o futuro, 

a tomar medidas e a fazer 

investimentos para asse-

gurar que podemos, de uma 

forma segura, fazer face ao 

crescimento e alterações do 

mercado.  A nossa política 

de gestão, que envolve dife-

rentes culturas e experiên-

cias, é o que garante uma 

forte combinação ao gerir o 

comércio internacional num 

contexto local.

Como uma empresa que opera no mercado de impor-

tação e exportação, de que modo pode a Sogester con-

tribuir para a diversificação da economia angolana?

Os portos são um componente primordial para o comér-

cio de qualquer país e têm de se adaptar facilmente à mu-

dança, bem como interligar importações com exportações. 

Actualmente, o grosso do nosso negócio nos terminais 

são as importações e temos que rever, continuamente, as 

nossas instalações para satisfazer a crescente chegada de 

contentores. E não nos podemos esquecer que, em muitos 

aspectos, representamos a face de Angola. Nesse sentido, 

podemos demonstrar que temos as instalações e os ser-

viços para incentivar importadores e investidores a con-

fiarem que a sua carga será movimentada em segurança. 

Estamos também preparados para trabalhar com exporta-

dores e podemos fornecer uma variedade de serviços que 

tornem o negócio mais fácil.

How has Sogester evolved since you started working at 

the company? 

Sogester has been evolving since 2007 and since I came 

we have completed the modernization of the quay, the 

container yard, invested in modern container handling 

equipment, upgraded our inland depot and managed to 

complete our new office and facilities at the port. In addi-

tion, we have continued to prioritize the safety of our em-

ployees and visitors, whilst always improving our produc-

tivity and performance to our customers. 

Do you agree that Sogester is the most successful con-

tainer cargo company operating in Angola? 

It’s not for me to agree or disagree, but we have been 

very determined to keep Sogester at the fore when it 

comes to the improving our facilities and operational 

performance to at least meet the high growth of contain-

ers we have seen over recent years. It’s important that we 

continue to look ahead, take actions and make invest-

ments to ensure that we can safely handle the market 

growth and changes. Our management mix with different 

cultures and experience provides a strong combination to 

manage international busi-

ness in a local context.

Sogester is a company 

that operates in the import 

and export market. How 

does it help diversify the 

Angolan economy? 

Ports are a key compo-

nent to the trade of any 

country and they must 

adapt to the changing con-

ditions and mix of imports 

and exports. Today the bulk of our business through the 

terminal is imports and we have to continually review our 

facilities to meet the growth of dry containers, refriger-

ated containers (specialist equipment) and also special 

containers for projects. We are at the sharp end for any 

prospective importers and in many respects we represent 

the face of Angola and can demonstrate that we have the 

facilities and services to encourage importers and inves-

tors to have confidence that their cargo will be securely 

handled. We are prepared to work with exporters and 

can provide a variety of services to make doing busi- 

ness straightforward.

What’s your assessment of 2015? What are your  

expectations for the coming years? 

The last few years have seen unprecedented volumes 

of containers into Angola and we have handled well over 

«Estamos preparados para trabalhar 
com exportadores e podemos 

fornecer uma variedade de serviços 
que tornem o negócio mais fácil» 

\\ «We are prepared to work with 
exporters and can provide a variety 
of services to make doing business 

straightforward»
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A Sogester faz um balanço positivo de 2015? O que se 

espera para os próximos anos?

Nos últimos anos têm-se registado quantidades de con-

tentores sem precedentes em Angola e a Sogester movi-

mentou, segundo os dados referentes a 2014, mais de 300 

mil contentores. Temos indicações de que é provável que se 

registe uma queda no volu-

me de contentores em 2015, 

mas continua a haver uma 

base de carga consistente 

e, por isso, continuaremos a 

envidar todos os esforços no 

sentido de fornecer um de-

sempenho de qualidade aos 

nossos clientes. Também por 

isso, continuamos a planear 

melhorar e aumentar as nossas instalações.

Qual é a sua opinião sobre a situação actual do mercado 

em Angola?

Embora estejamos actualmente a observar alguma in-

certeza no volume do mercado de contentores, é evidente 

que se trata, fundamentalmente, de um mercado de forte 

procura para importações. Nos próximos anos irão tam-

bém surgir novas oportunidades para exportações e espe-

ramos crescer e explorar esse aspecto.

300,000 containers in 2014. Indications are we will likely 

see a drop in volumes in 2015 but there is still a strong 

consistent cargo base so we will continue to do our best to 

provide a quality performance to our customers and con-

tinue to plan to improve and grow our facilities.

What is your view of the 

current market situation  

in Angola?

Although in our business 

we are seeing some current 

uncertainty in container 

market volumes, it’s clear 

that fundamentally this is a 

strong-demand market for 

imports and we remain con-

fident that business will adapt to the new situation and we 

can continue to plan for the future. New opportunities for 

exports should also be occurring in the coming years and 

we look forward to growth in the area. 

«A Sogester movimentou, segundo 
os dados referentes a 2014, mais de 

300 mil contentores»\\ «According 
to 2014 figures, Sogester handled well 

over 300,000 containers»
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A grande montra de Luanda
Showcasing Luanda

ECONOMY  BUSINESS
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FILDA

A 32.ª edição da FILDA – Feira Internacional de Luanda – 

juntou, uma vez mais, algumas das mais importantes em-

presas angolanas e internacionais, numa montra que to-

dos os anos atrai investidores e é incubadora de inúmeras 

oportunidades de negócio. O evento, que este ano decor-

reu sob o lema Dinamismo, criatividade, competência, na 

produção nacional: um pressuposto para a diversificação 

e industrialização da economia angolana e um desafio 

para a juventude empreendedora, juntou um vasto leque 

de empresas que aproveitaram para mostrar as novidades 

mais entusiasmantes, estreitar laços, criar parcerias estra-

tégicas e promover sinergias. 

The 32nd edition of FILDA – Feira Internacional de  

Luanda – brought together, once again, some of most im-

portant Angolan and international companies, in a show 

that attracts investors every year and which is a hotbed 

for countless business opportunities. The event, which this 

year took place according to the motto ‘Dynamism, crea-

tivity, competence, in national production: a prerequisite 

for the diversification and industrialisation of the Angolan 

economy and a challenge for the enterprising youth’, wel-

comed a vast range of companies that took advantage 

of the event to reveal their most exciting innovations, to 

strengthen ties, to forge strategic partnerships and to pro-

mote synergies.

A FILDA encerrou esta edição com 
um volume de negócios a rondar 

os 11 milhões de dólares. \\ FILDA 
closed this edition with a turnover 

of around USD 11 million.

Nesta edição, a FILDA, que decorreu de 21 a 26 de Julho 

e que encerrou com um volume de negócios a ron-

dar os 11 milhões de dólares, teve no seu certame mais 

de mil expositores oriundos de quarenta países, entre 

os quais se destacam Itália, Portugal, África do Sul e a  

Alemanha, que este ano surgiu no evento como convidada 

de honra. Este ano, as agulhas estavam direccionadas no 

sentido de fomentar os diversos sectores económicos do 

país, de forma a reduzir a excessiva dependência do sector 

petrolífero na produtividade 

nacional, após um ano em 

que a revisão em baixa do 

preço do barril não benefi-

ciou a economia do país. No 

evento, que se inseriu nas 

celebrações do quadragési-

mo aniversário da indepen-

dência angolana, estiveram 

presentes os sectores do 

petróleo, indústria, banca e serviços financeiros, mas tam-

bém da agricultura e do turismo. 

Nos variados contingentes internacionais presentes 

na FILDA, Portugal voltou a ser o mais representado, com 

97 empresas, seguido da Itália com 70 e da África do Sul 

com 24, e contou ainda com presenças de países como o  

Brasil, Japão, Espanha, França, Índia, Turquia, Zâmbia,  

Egipto, Senegal, Nigéria, China, Indonésia e Macau. A  

FILDA, que ocupou uma área coberta de 28 mil metros qua-

drados, teve paralelamente aos habituais stands de expo-

sição, os usuais fóruns de negócios, como são exemplo o 

This edition of FILDA, which was held from July 21 to 26, 

and which closed with a turnover of around USD 11 mil-

lion, featured more than a thousand exhibitors, originat-

ing from 40 countries, including standout nations Italy, 

Portugal, South Africa and Germany, which this year was 

the event’s guest of honour. This year, the fair was aimed 

towards promoting the various economic sectors of the 

country, so as to reduce Angola’s dependence on the oil 

industry in national productivity, after a year in which 

the falling barrel price of oil 

hasn’t helped the country’s 

economy. The oil sector, in-

dustry sector, banking and 

financial services, as well as 

the agricultural and tourism 

industries, were all present 

at the event, which figured 

within the celebrations 

of the 40th anniversary of  

Angolan independence.

Of the various international contingents making an 

appearance at FILDA, Portugal was once again the most 

heavily represented, with 97 companies, followed by Italy 

with 70, and South Africa with 24. Other countries present 

included Brazil, Japan, Spain, France, India, Turkey, Zambia, 

Egypt, Senegal, Nigeria, China, Indonesia and Macau. Occu-

pying a covered area of 28,000 square metres, FILDA fea-

tured the usual business forums, held parallel to the usual 

business exhibition stands. Examples of the forums includ-

ed the business forum of the Community of Portuguese 
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fórum de negócios da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa, o fórum Angola/Itália ou o fórum de negócios 

Angola/Alemanha. 

Os prémios Leão de Ouro, que laureiam as melhores 

participações na feira internacional de Luanda, tiveram 

este ano na operadora móvel Unitel a grande vencedo-

ra, ao garantir três estatuetas: Melhor Participação de  

Produtos Inovadores, Melhor Participação em Tecnologias de  

Informação e Comunicação e, ainda, o Grande Prémio  

FILDA 2015. A Movicel, que aproveitou a presença na FILDA 

para apresentar a sua nova imagem, arrecadou o prémio  

Melhor Activação da Marca, enquanto o Banco de Poupan-

ça e Crédito foi laureado com o prémio Melhor Participa-

ção Banca. A ENSA-Seguros de Angola ganhou o título de 

Melhor Participação em Seguros e Serviços Financeiros, 

a francesa Total arrecadou o prémio Melhor Participação 

Energia e Petróleos, enquanto a Sonangol levou para a casa 

o prémio Melhor Participação de Entidades e Empresas 

Públicas. No que diz respeito aos países participantes, a 

Alemanha levou para a Berlim o Leão de Ouro que premeia 

a Melhor Representação Internacional, enquanto Portugal 

levou para Lisboa o prémio referente à Maior Representa-

ção Internacional.

 

Language Countries, the Angola/Italy forum, and the  

Angola/German business forum.

The Golden Lion awards, which reward the best in show 

at the Luanda International Fair, saw mobile operator Unitel 

go home as the major winner, taking a total of three stat-

ues: Best Participation of Innovative Products, Best Par-

ticipation in Information Technology and Communication 

and also the Grande Premio FILDA 2015. Movicel, which 

took advantage of its presence at FILDA to unveil its new 

image, took the Best Brand Activation award, while the 

Banco de Poupança e Crédito was recognised with the Best 

Banking Participation award. ENSA-Seguros de Angola 

won the Best Participation in Insurance and Financial  

Services prize, France’s Total was awarded Best Energy and 

Oil Participation, while Sonangol walked away with the Best 

Participation of Public Entities and Companies award. With 

respect to participating countries, Germany took a Golden 

Lion to Berlim, rewarding the Best International Repre-

sentation, while Portugal took the Greatest International  

Representation award back to Lisbon.

A FILDA ocupou uma área 
coberta de 28 mil metros 

quadrados. \\ FILDA occupied 
a covered area of 28,000 

square metres.       



PEDRO BATISTA

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  CARLOS CÉSAR

«O nosso objectivo passa por aproximar 
as grandes marcas ao mercado angolano»  

«Our goal involves tightening the 
relationship of major brands with 

the Angolan market»

Inaugurado há cerca de um ano, o Closet trouxe para Luanda 

algumas das melhores marcas do espectro mundial da 

moda. Se até então, muitos angolanos se deslocavam a Mi-

lão, Paris ou Nova Iorque para adquirir determinadas peças 

das mais recentes colecções, estas podem agora ser en-

contradas em plena capital. Num espaço que, mais do que 

uma loja a retalho, pretende ser embaixador de um estilo 

de vida, o Closet tem também a sua própria linha de produ-

tos, focada no cliente angolano, que tem sido um sucesso. 

Com carreira construída no mundo da moda no Brasil e em 

Itália, com experiência também em Angola, onde foi res-

ponsável pela entrada da Hugo Boss no país, Pedro Batista 

é a cara deste novo projecto que traz a alta gama da moda 

mundial para Luanda. 

Opened about a year ago, Closet has brought some of the 

finest brands from the world fashion stage to Luanda. If, 

until then, many Angolan made the trip to Milan, Paris or 

New York to purchase given pieces from the latest collec-

tion, now they are able to find them in the Angolan capi-

tal. In a space, which, more that a retail outlet, aims to be a 

lifestyle ambassador, the Closet also offers its own range 

of products, focused on the Angolan customer, which has 

proved successful. With a career founded in the world of 

fashion in Brazil and in Italy, with experience in Angola too, 

where he we responsible for the arrival of Hugo Boss in the 

country, Pedro Batista is the face of this new project, which 

brings high-end fashion from around the world to Luanda.

ECONOMY  BUSINESS
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Qual é o conceito por trás do Closet?

O Closet surge numa tentativa de enquadrar um novo 

espaço em Angola, repetindo o êxito já alcançado noutras 

cidades, como em São Paulo. O objectivo passou por abrir 

um espaço multimarcas de luxo, de segmento premium, 

que era algo que não havia em Luanda. O Closet tem um 

espaço tanto para homem como para mulher, com um 

atendimento muito especializado, que permite às melho-

res marcas estarem em Angola. Essas marcas sabem que 

muitos dos clientes que fazem compras na Avenida da  

Liberdade, em Lisboa, ou no Dubai são clientes angolanos. 

O nosso objectivo passa por aproximar as grandes marcas 

ao mercado angolano.

Quem procura o vosso espaço o que encontra?

Nós temos o espaço bem definido, mesmo do ponto de 

vista físico. Temos um piso apenas para a área masculina e 

desenvolvemos a nossa própria marca, que é a Closet. Isto 

quer dizer que, mais do que o espaço, o Closet dá também 

nome à sua própria private 

label. Com isso quisemos ir 

além da oferta normal, ter 

uma linha mais adequada 

àquilo que o cliente ango-

lano quer. As marcas fazem 

produtos para o mundo in-

teiro, de uma forma unifor-

me, mas há determinados 

aspectos específicos que o cliente angolano valoriza e pro-

cura. Nesse sentido, desenvolvemos a nossa própria marca 

de maneira a que cubra estes propósitos e se afirme como 

uma marca focada no nosso cliente. 

A ideia é que o cliente se sinta em casa?

A ideia é mesmo essa. O nosso nome – Closet living and 

fashion – indica isso mesmo, que está presente uma com-

ponente living. O Closet pretende ser, não só um espaço de 

compras, mas também um espaço de lazer. Temos uma bi-

blioteca com livros de edições limitadas relacionados com 

moda, história da moda, arquitectura e design. Temos um 

espaço onde temos também objectos para a casa e até um 

bar com esplanada de apoio.

O cliente não tem que vir necessariamente às compras?

Não tem que vir com essa obrigação. Vêm muitas ve-

zes famílias inteiras e observamos que, normalmente, as 

senhoras demoram um pouco mais. E por isso, pensa-

mos numa forma de criar um espaço que não aborrecesse 

quem viesse acompanhar alguém às compras. 

What is the concept behind Closet?

Closet comes about as an attempt to fit a new space 

into Angola, repeating the success already achieved in 

other cities, such as São Paulo. The aim involves opening 

a premium segment, luxury multi-brand outlet, which was 

something that Luanda didn’t have. Closet features a space 

for men and for women, with highly personalised service, 

which enables the finest brands to have a presence in  

Angola. These brands are aware that many of their cus-

tomers making their purchases on the Avenida da Liber-

dade, in Lisbon, or in Dubai, are Angolan customers. Our 

goal involves tightening the relationship of major brands 

with the Angolan market.

What does anyone entering your space find?

We have the space well defined, even from a physical 

point of view. We have one floor just for men’s fashion 

and we are developing our own brand, which is Closet. 

This means that, more than the space, Closet also gives 

its name to its own ‘private 

label’. With this our wish 

is to go beyond the normal 

service, to have a range that 

better fits the requirements 

of the Angolan customer. 

The brands make products 

for the entire world, in a uni-

form manner, but there are 

specific aspects that Angolan customers value and look 

for. In this sense, we are developing our own brand so as to 

meet these purposes and make a mark as a brand focused 

on our clientele.

Is the idea that customers feel at home?

That’s just what the idea is. Our name – Closet living and 

fashion – implies that very thing, which is present in the 

‘living’ component. More than a shopping outlet, Closet in-

tends to be a leisure venue. We have a library with limited 

edition books related to fashion, the history of fashion, ar-

chitecture and design. We have a space in which we offer 

home products and even a bar with a terrace. 

Customers don’t necessarily have to come to buy some-

thing? 

They don’t have to come with this obligation. Often en-

tire families turn up and we notice that, normally, the ladies 

stay that little bit longer. And so, we have thought about a 

way of creating a space that doesn’t bore anyone who ac-

companies someone while they shop.

«O Closet pretende ser, não só um 
espaço de compras, mas também um 

espaço de lazer» \\ «More than a 
shopping outlet, Closet intends to be 

a leisure venue»

Que tipo de marcas se pode encontrar aqui?

Nós temos 17 marcas no total, desde Valentino, Brioni,  

Corneliani, Elie Saab à Versace. Isto inclui acessórios, tanto na 

parte masculinas como feminino, tudo dentro da nossa linha. 

São mais procurados por mulher ou homem?

Tem fases, mas eu diria que, neste momento, a procura é 

igual de parte a parte.  

Um ano após a inauguração, que balanço pode fazer?

O balanço é bastante positivo. O nosso cliente é informa-

do, exigente e com muito conhecimento. É o tipo de cliente 

que nós queremos que saiba que não tem que se deslocar 

a Milão ou Nova Iorque para comprar um peça, já que ago-

ra pode ver essa mesma peça aqui. Durante muito tempo, 

os produtos que apareciam em Luanda eram de colecções 

antigas e desactualizadas e, por isso, as pessoas preferiam 

comprar lá fora porque queriam ter acesso às principais 

novidades. A mensagem que o Closet pretende transmitir 

é que pode encontrar aqui qualquer peça que encontraria 

numa loja oficial de uma qualquer marca. 

O Closet até ao momento só existe aqui?

Sim, está presente apenas em Luanda. 

Qual foi a maior dificuldade?

A maior dificuldade de todas é que nós lidamos com um 

cliente que está habituado a ter um atendimento premium, 

por profissionais com um determinado perfil. Localmente, 

temos dificuldade em encontrar profissionais com essas 

qualidades e temos que formar esses profissionais, o que é 

desafiante até porque a falta de experiência não ajuda.   

What brands can you find here?

We stock 17 brands in total, from Valentino, Brioni,  

Corneliani, Elie Saab to Versace. This includes accessories, 

both for men and for women, all within our range.

Is men’s or women’s fashion more popular?

It goes through phases, but I would say, at the moment, 

that demand is equal on both sides.

What assessment would you make one year since opening?

A very positive assessment. Our customers are in-

formed, demanding and discerning. They are the kind of 

customers that we want to understand that they don’t 

have to travel to Milan or New York to buy something, be-

cause now they can find the same thing here. For a long 

time the products appearing in Luanda were from old and 

out-of-date collections and, for this reason, people pre-

ferred to buy their clothes abroad because they wanted 

to get hold of the latest creations. The message that Closet 

wants to transmit is that you can find any item here that 

you would find in an official store of any brand.

Is this the only Closet store until now?

Yes, we are only present in Luanda.

What have you found hardest?

The greatest difficulty of all is that we deal with a clien-

tele that is used to experiencing premium service, from 

professionals with a certain profile. It has proved hard to 

find professionals locally with such qualities and we have 

to train these professionals, which is challenging as the 

lack of experience is no help at all.
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O que espera deste projecto?

O primeiro objectivo passa por consolidar o projecto 

aqui em Angola, até porque ainda existe alguma barreira 

psicológica referente ao hábito que foi criado no sentido de 

fazer compras no estrangeiro. Numa fase posterior, quere-

mos internacionalizar a nossa própria linha de produtos, 

até porque os nossos melhores resultados advêm daí. A 

linha Closet tem uma influência muito grande nas vendas 

e nós acreditamos que temos capacidade e experiência de 

forma a fazer crescer a marca não só em África, como no  

Brasil, onde já temos uma ligação muito grande por parte 

de clientes e investidores, mas também na Europa, no-

meadamente em Portugal.

What are your expectations of this project?

The first goal involves consolidating the project here in 

Angola, not least because there is still a psychological bar-

rier in place with regard to the habit that has been formed 

of going abroad to buy clothes. In a later phase, we want 

to take our own range of products abroad, not least be-

cause out best results come from this. The Closet range 

has a very great influence on sales and we have the ability 

and experience to make the brand grow not only in Africa, 

but also in Brazil, where we already have great relationship 

with customers and investors, and also in Europe, espe-

cially in Portugal.   
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A segurança de ter um seguro 
The security of having insurance

ECONOMY  BUSINESS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY CEDIDAS PELA ENSA

ENSA

Foi em 1978 que a ENSA deu início à sua actividade em 

Angola e se impôs no mercado segurador como a mais 

prestigiada empresa de um sector que se estava a recom-

por após a independência angolana. A companhia teve um 

carácter monopolista desde a sua criação, realidade que se 

viria a prolongar até ao ano 2000, altura em que seis outras 

companhias entraram no mercado segurador angolano 

e o dinamizaram. À margem do Dia Nacional dos Seguros 

e Fundo de Pensões e em jeito de balanço sectorial à si-

tuação do mercado segurador angolano, o presidente do 

conselho de administração da ENSA, Manuel Gonçalves, 

ENSA started operating in Angola in 1978, making its 

mark on the insurance market as the most prestigious 

company of a sector that was getting back on its feet fol-

lowing Angola’s independence. The company enjoyed a 

monopoly from its creation, and this situation lasted un-

til 2000, when six other companies entered the Angolan 

insurance market, bringing it to life. On the occasion of 

National Insurance and Pension Fund Day and by way of a 

sector-based assessment of the Angolan insurance mar-

ket, the chairman of the board of directors of ENSA, Manuel 

Gonçalves, highlighted the growth being experience in the 

A ENSA não sentiu o impacto 
da crise económica. \\ ENSA 
has not felt the impact of the 

economic crisis.

destacou o crescimento que se verifica no sector, as opor-

tunidades de negócio face à taxa de adesão do seguro – 

que ainda é inferior a 1% – mas também a falta de fiscali-

zação efectiva de alguns seguros, a necessidade de regu-

lamentação dos seguros agrícolas, mineiro e de transporte 

de mercadorias, bem como a concorrência cada vez mais 

agressiva e o actual estado da economia do país afectado 

pela crise financeira.  

Num período de retracção económica, em grande parte 

devida à crise petrolífera, Manuel Gonçalves explica que a 

ENSA «não sentiu o impacto da crise, dado que os nossos 

clientes continuam a com-

prar os nossos produtos, o 

que significa uma forte fide-

lização entre a companhia e 

os seus clientes». 

O impacto mais notório 

da crise terá sido nos paga-

mentos, dado que a menor 

liquidez pode gerar, por vezes, algumas dificuldades. No 

sentido de criar soluções que agilizem o processo, a ENSA 

criou um sistema de débito em conta: «como é evidente, 

as empresas e os particulares têm mais dificuldades de 

proceder aos pagamentos nos momentos adequados e, 

por isso, a ENSA criou o A.D.C. – Autorização Débito em 

Conta – que visa facilitar a vida dos cidadãos, com o frac-

cionamento dos seguros em prestações mensais, trimes-

trais ou semestrais», explicou o presidente do conselho  

de administração.   

sector, the business opportunities given the insurance 

adoption rate – which remains below 1% - but also the lack 

of effective supervision of some insurance, the need for 

the regulation of agricultural, mining and goods transport 

insurances, in addition to increasingly aggressive compe-

tition and the current state of the country’s economy af-

fected by the financial crisis.

In a period of economic downturn, in great part due to 

the oil crisis, Manuel Gonçalves explains that ENSA «has 

not felt the impact of the crisis, given that our customers 

continue to buy our products, which implies a great sense 

of loyalty between the com-

pany and its customers».

The most glaring impact 

of the crisis has been in 

payments; given that lower 

liquidity can at times lead to 

some difficulties. With the 

aim of creating solutions 

that ease the process, ENSA has created a direct debit sys-

tem: «companies and private individuals obviously find 

it harder to make payments at the right moments and so 

ENSA has created its direct debit service, aimed at making 

citizens’ lives easier, breaking down insurance premiums 

into monthly, quarterly or six-monthly payments», the 

chairman of the board of directors explains.  
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ALDO
MAGADA

«A inovação faz parte do nosso ADN»
«Innovation is part of our DNA»

ECONOMY  BUSINESS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JOHANN SAUTY

Há 150 anos, Georges Favre-Jacot começava a aventura 

da Zenith, na pequena aldeia de Le Locle, nas montanhas 

suíças de Neuchâtel. Com apenas nove anos, o espírito in-

ventivo de Georges veio ao de cima e, abandonando a es-

cola, o jovem iniciou-se na relojoaria. Tornou-se um visio-

nário e um autêntico capitão industrial, conduzindo a sua 

própria fábrica de produção integral de relógios. Aos seus 

colaboradores, essencialmente camponeses, incutiu o seu 

espírito empreendedor que, tantos anos depois, ainda per-

siste. Hoje, a continuidade dessa tarefa de constante ino-

vação e qualidade relojoeira está a cargo de Aldo Magada, 

o presidente e director executivo da Zenith. Com um longo 

percurso na área, Aldo Magada destaca, com orgulho, que a 

marca é ainda mais forte do que pensava.  

150 years ago, George Favre-Jacot started the adventure 

of Zenith, in the small village of Le Locle, in the Swiss 

mountains of Neuchâtel. Aged just nine, his inventive 

spirit came to the surface and, leaving school, the young 

man made his first steps in watch making. He became 

a visionary and a veritable captain of industry, running 

his own manufacture watch factory. He instilled his en-

trepreneurial spirit in his employees, essentially country 

folk, and this spirit still persists so many years later. To-

day, the task of constant innovation and watch-making 

quality is continued and ensured by Aldo Magada, the 

president and CEO of Zenith. With a long career in the in-

dustry, Aldo Magada is proud to highlight that the brand is 

even stronger than he had realised.      

ZENITH
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A Zenith está a comemorar 150 anos. Começa agora um 

novo capítulo na história da marca? 

Este 150.º aniversário tem um significado enorme. A  

Zenith é um fabricante estabelecido com fortes raízes. 

Este aniversário é uma oportunidade única para reafirmar 

a perícia e o ADN de um verdadeiro fabricante de relógios, 

capaz de desenvolver calibres complicados assim como 

mecanismos clássicos de confiança. É também a ocasião 

ideal para se fazer uma retrospetiva pela sua história, as 

revoluções que criou e os feitos que acompanhou. 

O fundador da Zenith, Georges Favre-Jacot, foi reconhe-

cido pela sua capacidade de invenção e pelo seu espírito 

empreendedor. 150 anos depois, este espírito empreende-

dor continua a ser uma característica da Zenith?

Na Zenith, a inovação faz parte do nosso ADN, enquanto 

o espírito empreendedor é a nossa filosofia. Como arte-

sãos, incentivamos o espírito empreendedor e temos sido 

muitas vezes pioneiros em domínios não explorados. Esta 

capacidade de surgir com ideias novas e, depois, conseguir 

implementá-las com novos desenvolvimentos técnicos, 

antes de qualquer outro, é o mais fascinante na Zenith.

A qualidade e a inovação têm feito parte de cada 

peça Zenith. É esta qualidade elevada que dá à marca a  

sua identidade? 

A Zenith tem uma longa história de qualidade, artesana-

to com atenção ao detalhe, produção limitada e uma ele-

vada qualidade de acabamento manual. A qualidade é, por 

isso, parte da identidade da marca, juntamente com fabri-

co, inovação e mecanismos incríveis.

As you commemorate 150 years of Zenith, is a new 

chapter in the history of the brand now beginning? 

This 150th anniversary means a lot. Zenith is an estab-

lished manufacture with strong roots. This anniversary is 

a unique opportunity to reaffirm the expertise and DNA 

of an authentic watch manufacture capable of develop-

ing complicated calibres as well as reliable classic move-

ments. It is also an ideal occasion on which to take a look 

back across its history, the revolutions it has created and 

the feats it has accompanied. 

The founder of Zenith, Georges Favre-Jacot, was known 

for his capacity for invention and for his entrepreneurial 

spirit. 150 years later, is this entrepreneurial spirit still a 

Zenith trait?

At Zenith, innovation is part of our DNA, while entre-

preneurial spirit is our philosophy. As craftsmen we en-

courage entrepreneurial spirit and we have often been 

forerunners in unexplored domains. It is this ability to 

come up with new ideas, and then push through with new 

technical developments before anyone else that is most 

fascinating at Zenith.

Quality and innovation have been an integral part of 

every Zenith’s piece. Is this heightened quality what 

gives the brand its identity? 

Zenith has a long-standing history of quality, crafts-

manship with attention to detail, limited production and 

a high quality of hand-finishing. Quality is therefore part 

of the identity of the brand, together with manufacture, 

innovation and incredible movements.

Podemos dizer que cada peça da Zenith é uma obra de arte? 

Acho que uma obra de arte é uma combinação exclusiva 

de substâncias históricas, técnicas e estéticas. O fabrico de 

relógios é uma indústria onde os artesãos predominam e, 

na Zenith, a nossa produção é essencialmente limitada. É 

por isso que oferecemos exclusividade, mas graças a uma 

combinação de artesanato e indústria também somos ca-

pazes de fornecer qualidade constante. 

Assumiu o cargo de presidente e director executivo da 

Zenith em Julho de 2014. Como tem sido essa experiência?

A marca é ainda mais forte do que estava à espera, em 

termos de produto e mecanismos. A Zenith tem um enor-

me potencial. Creio que compreendemos muito bem a 

nossa herança e isso é a chave para o nosso sucesso.

Já tem uma longa carreira na indústria relojoeira. Na sua 

opinião, o que distingue a Zenith dos outros fabricantes?

As principais diferenças são: em primeiro lugar, a Zenith 

é um verdadeiro fabricante. Depois, é o único fabricante a 

produzir mecanismos de 5 hertz em série, o que significa que 

é líder em cronógrafos. Por fim, o seu design é intemporal. 

É agora responsável pela 

continuidade do sucesso da 

marca nos próximos anos. 

Como tenciona assegurar 

este percurso de sucesso?

Esperamos levar a marca 

para um patamar superior, 

permanecendo no mes-

mo percurso que tem sido percorrido nos últimos anos. A 

ideia é tornar clara, concentrar e simplificar a nossa gama 

de produtos e ser capaz de transmitir melhor todos os 

grandes valores mantidos pela marca. Iremos reforçar o El  

Primero como o centro da colecção - especialmente a 

gama Chronomaster -, que é a assinatura da marca, e a es-

trutura de outras colecções. Contudo, nenhum segmento 

será esquecido. Também iremos continuar a ganhar cota 

de mercado e a prosseguir a expansão geográfica da mar-

ca em mercados promissores. A nossa missão é colocar no 

mercado o melhor produto, intemporal, com a melhor rela-

ção preço/qualidade.

A Zenith encontra-se em posição de assegurar mais 150 

anos, sem perder a sua capacidade de inovação?

Como referi anteriormente, a inovação faz parte do ADN 

da Zenith e a marca tem raízes sólidas. Por isso, com o seu 

longo passado histórico, a Zenith está sem dúvida a ante-

cipar o futuro.

Might we say that every Zenith piece is a work of art? 

I think that a piece of art is a unique combination of 

historical, technical and aesthetic substances. Watch-

making is an industry where artisanal crafts predomi-

nate, and at Zenith, in essence, our production is limited. 

We therefore offer uniqueness but thanks to a combina-

tion of craftsmanship and industry we are also able to 

provide constant quality. 

You took on the role of president and CEO of Zenith in 

July, 2014. How has the experience been so far?

The brand is even richer than I was expecting in terms 

of product and movements. Zenith has a lot of potential. I 

believe we have a very good understanding of our heritage 

that is key to our success.

You already have a long career in the watch-making 

industry. In your opinion, what sets the Zenith manufac-

ture apart from the others?

The main differences are: in first place, Zenith is a real 

manufacture. Then, it is the only manufacture to produce 

5 hertz movement in series, which means that Zenith is 

the leader in chronographs. 

Finally, its timeless design.

You are now responsible 

for continuing the success 

the brand is accustomed to 

in the coming years. How 

do you intend to ensure this 

road to success?

We are hoping to take the brand to the next level, stay-

ing on the same course that has been taken in recent 

years. The idea is to clarify, concentrate and simplify 

our product range, and be able to better communicate 

all the great values held by the brand. We will reinforce 

the El Primero as the core collection – especially the  

Chronomaster range –, which is the signature of the 

brand, and structure the other collections. However, no 

segment will be neglected. We will also continue to gain 

market share and pursue the brand’s geographic expan-

sion in promising markets. Our mission is to bring to the 

market the best, timeless product, with great value.

Is Zenith in a position to ensure another 150 years, 

without losing its capacity for innovation?

As said, innovation is part of Zenith’s DNA and the 

brand has solid roots. Therefore with its long historical 

background Zenith is definitely looking to the future.

«A Zenith é o único fabricante a 
produzir mecanismos de 5 hertz 
em série» \\ «Zenith is the only 
manufacture to produce 5 hertz 

movement in series»





O oriente português \\ The Portuguese orient
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MACAU

A sugestão premium Muata desta edição leva-nos a 

Macau, um destino repleto de argumentos históricos e cul-

turais. É uma cidade baluarte da língua portuguesa em ple-

no oriente. Macau é a cara da globalização, iluminada pelos 

anúncios escritos em português e mandarim, onde o inglês 

está também muitas vezes presente, esta região administra-

tiva especial, agora sobre administração chinesa, é uma ‘cida-

dã’ do mundo e embaixadora de um estilo de vida opulento. 

The Muata premium suggestion this issue take us to 

Macau, a destination packed with historical and cultural 

motives. Is a Portuguese speaking stronghold city in the 

Far East, Macau is the face of globalisation, lit up by hoard-

ings written in Portuguese and Mandarin, and which also 

often feature English. This special administrative region, 

now under Chinese administration, is a ‘citizen’ of the 

world and an ambassador for an opulent lifestyle. 

Conhecida pelos seus casinos, bem ao estilo de Las Vegas, 

comecemos este roteiro visitando o casino Grand Lisboa, 

um dos ex-líbris da cidade. Com um formato invulgar, a fa-

zer lembrar uma flor de lótus, o mais antigo e conhecido ca-

sino da cidade deslumbra pelo magnífico mosaico de vidros 

que compõe a base, bem como pelo seu interior requintado, 

repleto de estátuas e candelabros refinados. Deixe-se ma-

ravilhar pelo ambiente do casino e siga depois rumo à Torre 

de Macau, onde, no topo dos seus 338 metros de altura, uma 

vista panorâmica sobre a cidade dá o mote para se decidir o 

que ver de seguida. E de seguida, propomos que passe pelas 

ruínas da Igreja de São Paulo, destruída em 1835 após um 

incêndio, mas cuja magnífica fachada resiste e se transfor-

mou numa das imagens postais da cidade. 

Importante será também não deixar de visitar o coração 

da cidade, onde o Largo do Senado, com a arquitectura ti-

picamente portuguesa, é o grande atractivo, cujas casas e 

palácios, aliadas à típica calçada portuguesa, evocam a bai-

xa lisboeta, ali a mais de dez mil quilómetros de distância. 

Macau é isto mesmo, uma cidade europeísta num ambien-

te oriental. 

Known for its Las Vegas style casinos, our tour begins 

with a visit to the Grand Lisboa casino, one of the city’s 

icons. With its unusual format, bringing to mind a lotus 

flower, the city’s oldest and best known casino dazzles 

with its glass mosaic making up the base, as well as with 

its sophisticated interior, packed with statues and exqui-

site chandeliers. Take time to marvel at the casino’s en-

vironment before heading off to the Macau Tower, where, 

atop its 338 metres, a panoramic view over the city sets the 

tone for deciding what to see next. Next, our suggestion is 

to take a tour of the ruins of the Saint Paul’s Church, de-

stroyed in a fire in 1835, the magnificent façade of which 

survived, thus transforming into one of the city’s picture 

postcard images.

You should also take time to visit the heart of the city, 

where the Largo do Senado, with its typically Portuguese 

architecture, is a major attraction. Its houses and palac-

es, combined with the typical Portuguese cobblestones, 

evoke the centre of Lisbon, more than 10,000 kilome-

tres away. Macau is just this: a European city in an ori- 

ental setting.       

SUGESTÃO PREMIUM contactos: +244 222 444 666 | muata@bpc.ao
ASSUMA O SEU LUGAR
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IBO ISLAND 
LODGE

O requinte da ilha perdida
Luxury on the lost island
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Quase como um mundo perdido, esquecido pelo 

Homem, a ilha moçambicana do Ibo, um dos pequenos 

paraísos que integram o arquipélago das Quirimbas, é um 

cenário único, cujos contornos azulados pelas águas cris-

talinas fazem deste espaço um arquétipo idílico do paraíso 

tropical presente no imaginário global. Estamos perante 

uma das muitas ilhas moçambicanas, circundadas pelo 

Índico, daquelas inabitadas durante séculos, que resistem 

como paraísos perfeitos, ain-

da imaculados, e cujos deta-

lhes parecem ter sido dese-

nhados ao detalhe, quase de 

forma a iconizar o abstrac-

cionismo da palavra «bele-

za». Com traços caracterís-

ticos da presença dos por-

tugueses na ilha, que a for-

tificaram no início do século 

XVII, a ilha do Ibo tem apenas 

cerca de 10 km na sua exten-

são máxima, espaço suficiente para integrar o forte de São 

João, monumento icónico da ilha, um pequeno porto de 

mar e o resort IBO Island Lodge, um espaço requintado que 

vai fazer as delícias de quem procura usufruir da quietude 

e beleza arrebatadora desta pequena ilha, cujas praias de 

areia fina são responsáveis por marcar a fronteira com o 

imenso oceano que a envolve e lhe dá alma. 

As if a lost world, forgotten by mankind, the Mozambican 

island of Ibo, one of the tiny paradises making up the 

Quirimbas archipelago, is a unique setting, with its contours 

turned blue by the crystal-clear waters that make of this 

space the picture-perfect tropical idyll we all imagine. This 

is one of many Mozambican islands, surrounded by the 

Indian Ocean, islands that have been uninhabited for cen-

turies, with have remained yet immaculate, perfect para-

dises, the details of which 

seem to have been meticu-

lously designed, almost as 

if to iconify the abstraction 

of the word «beauty». With 

features characteristic of the 

presence of the Portuguese 

on the island, who fortified 

it at the beginning of the 

17th century, the island of 

Ibo is only 10 km long. It does 

have enough room however 

to fit the fort of São João, the island’s iconic monument, a 

small sea port, and the IBO Island Lodge resort. This exqui-

site space will delight anyone looking to enjoy the peace 

and astounding beauty of this small island, the fine sandy 

beaches of which create the frontier with the immense 

ocean surrounding it and giving its soul.

Este hotel faz as delícias de quem 
procura usufruir da quietude e 

beleza arrebatadora desta pequena 
ilha. \\ This hotels will delight 

anyone looking to enjoy the peace 
and astounding beauty of this  

small island.
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Imperturbada por séculos, a ilha do Ibo é a paragem 

ideal para se usufruir de uma estadia revigorante. Nela, o 

resort IBO Island Lodge assume-se como o local perfeito 

para um exercício de abstracção da azáfama da vida quo-

tidiana. Integrando um local paradisíaco bem conserva-

do – o Parque Nacional de Quirimbas, Património Mundial 

da Natureza pela UNESCO –, este fantástico espaço de 

luxo e bem-estar, alvo de uma profunda remodelação em 

2013, oferece, além de uma garantia de conforto, um vas-

to leque de actividades assentes nas tradições locais, que 

vão proporcionar adrenalina e um conjunto de fotografias 

Undisturbed for centuries, the island of Ibo is the ideal 

destination to enjoy an invigorating stay. On it, the IBO 

Island Lodge works as the perfect venue to lose yourself 

from the bustle of daily life. Part of a well preserved idyl-

lic setting – the Quirimbas National Park, UNESCO World 

Heritage Site –, this fantastic venue of luxury and well-

ness, subject to major renovation work in 2013, offers, in 

addition to guaranteed comfort, a vast range of activities 

based on local traditions, which will provide you with a 

shot of adrenalin and album of photos that will, guaran-

teed, require no filters to come out sensationally. At the IBO 

O resort IBO Island Lodge assume-
-se como o local perfeito para um 

exercício de abstracção da azáfama 
da vida quotidiana. \\ The IBO Island 
Lodge works as the perfect venue to 

lose yourself from the bustle of  
daily life.

que, garantidamente, não precisarão de filtros para que re-

sultem sensacionais. No IBO Island Lodge, um safari nos 

tradicionais Dhow será a melhor forma de conhecer as 32 

ilhas que compõem o arquipélago das Quirimbas, percurso 

que poderá também ser feito em kayak. Caso um roteiro 

marítimo não seja do agrado, um sessão de mergulho em 

pleno oceano Índico poderá 

ser uma experiência irrepe-

tível ou, até quem sabe, um 

retemperador picnic na praia 

pode dar o mote para um fi-

nal de tarde perfeito. 

Mas para além da imen-

sidão de actividades, com o 

intuito de ir ao encontro dos 

gostos mais exigentes, este 

resort disponibiliza ainda 

três piscinas que se comple-

mentam com um serviço de spa e um restaurante de fina 

qualidade que, juntos, são o garante de uma estadia pensa-

da de modo a que nenhum detalhe seja descurado. Na bus-

ca incessante pela serenidade, um enorme terraço convi-

da a olhar o céu estrelado africano, enquanto os extensos 

jardins tropicais proporcionam um passeio revigorante e a 

Island Lodge, a safari in a traditional dhow will be the best 

way to see the 32 islands making up the archipelago of the 

Quirimbas. The same trip could be done in a kayak. If an 

ocean trip isn’t your thing, a diving session in the middle of 

the Indian Ocean might prove an unrepeatable experience 

or, who knows, an energizing picnic on the beach could 

set the tone for a perfect 

 late afternoon.

But, in addition to the huge 

array of activities, with the 

intention of meeting the 

most demanding of tastes, 

this resort also features 

three swimming pools, com-

plemented by a spa facility 

and a fine restaurant, which 

together make for a stay in 

which no detail has been ne-

glected. In the constant quest for serenity, a huge terrace 

invites you to look up at the stars of the African night sky, 

while the extensive tropical gardens are ripe for an invig-

orating stroll and the vintage decoration ensures a unique 

atmosphere to a space whose buildings symbolise the 

centuries-old heritage of the island. When the time comes 
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decoração vintage garante uma atmosfera única a um es-

paço cujos edifícios simbolizam a herança secular da ilha. 

Na hora de escolher os quartos, as opções variam entre o 

tradicional quarto com vista para o mar, quartos com de-

coração temática, que dão uso aos elementos históricos 

que compõem o legado da ilha, bem como uma tercei-

ra opção, cujas vistas se abrem aos maravilhosos jardins 

do resort. No entanto, a coqueluche chama-se «Paradiso  

Villa», espaço que ostenta uma decoração baseada em 

elementos corais, janelas gigantes e um hall central que 

flui longitudinalmente, permitindo à brisa marítima atra-

vessar todo o espaço da villa. É aqui que se encontra o 

expoente máximo de requinte oferecido pelo IBO Island 

Lodge, onde está disponível um sempre agradável serviço 

privado de um chef ou mesmo de um mordomo, que es-

tarão ao dispor e se encarregarão do conforto dos clientes, 

num serviço onde a personalização é palavra de ordem. 

Ao final, nesta ilha paradisíaca moçambicana, um espaço 

intimista num resort refinado, que se confunde com um 

cenário natural altamente envolvente, encarregam-se de 

tornar a ilha do Ibo um destino impossível de esquecer a 

quem a visita.

to chose your room, the options vary between traditional 

rooms with sea views, rooms with themed decoration, 

which make use of the historic elements making up the 

island’s legacy, as well as a third option, with views open-

ing out to the resort’s wonderful gardens. However, the star 

attraction goes by the name «Paradiso Villa», a space that 

boasts décor based on corals, huge windows and a cen-

tral hall flowing along its length, allowing the sea breeze to 

pass through the entire villa space. Here we find the purest 

embodiment of the luxury offered at the IBO Island Lodge, 

where an ever pleasant private chef or even butler service 

is available, who will be at the disposal of and responsible 

for the comfort of guests, in a service where personalisa-

tion is key. In the end, on this idyllic Mozambican island, 

a cosy space in an exquisite resort, merging with a highly 

engaging natural setting, shall ensure that the island of Ibo 

becomes a destination that is impossible to forget to any-

one who visits it.       
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Passaporte para o Sudeste Asiático
Passport to Southeast Asia
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Vivemos no tempo da velocidade, do mais rapidamente 

possível. Já quase esquecemos a arte de desfrutar do ca-

minho, de saborear os momentos com calma e intensida-

de, sem pensar no que nos espera no destino. É esta beleza, 

da descoberta mais lenta, que o Eastern & Oriental Express 

resgata, incitando a absorver todo o encanto dos locais por 

onde passa e apresentando-se como uma solução requin-

tada para fazer longas viagens e desvendar o mundo num 

ambiente de luxo e conforto. 

Trazendo de volta a mística e o requinte de outros tem-

pos, o sumptuoso Eastern & Oriental Express proporciona 

uma inesquecível experiência no exótico Sudeste Asiático. 

We live in a time of speed; the quicker the better. We have 

almost forgotten the art of enjoying the journey, of savouring 

moments calmly and intensely, without thinking about what 

awaits us at our destination. It is this beauty, of a slower dis-

covery, that the Eastern & Oriental Express brings back, urg-

ing you to soak up all the charm of the places through which 

it passes, while presenting itself as a refined solution for tak-

ing long trips and revealing the world in an environment of 

luxury and comfort.

Bringing back the mystique and refinement of former 

times, the sumptuous Eastern & Oriental Express provides an 

unforgettable experience in exotic Southeast Asia. Passing 

through Singapore, Thailand, Malaysia and Laos, and with a 

choice of duration and journey options, the Eastern & Oriental 

Express presents some of the most fascinating treasures of 

this part of the globe. Along the journey and the stops made, 

passengers can delve into the local culture, experiencing the 

vast tea plantations, soaking up the knowhow of village el-

ders, marvelling at the courage of elephant tamers, and revel-

ling in Asian hospitality. In every part of the journey, you are 

treated to exotic and exceptional landscapes of Asian culture, 

surrounded by comfort and sophistication. 

Aboard this mystical train, comprising 22 carriages exqui-

sitely decorated with teakwood panelling, passengers can 

Com passagem por Singapura, Tailândia, Malásia e Laos 

e com várias opções de duração e percurso, o Eastern 

& Oriental Express apresenta alguns dos mais fascinan-

tes tesouros deste ponto do globo. No percurso e nas pa-

ragens, os passageiros podem embrenhar-se na cultura 

local, conhecer as vastas plantações de chá, sorver o co-

nhecimento dos anciãos das aldeias, deslumbrar-se com a 

coragem dos domadores de elefantes e deixar-se fascinar 

pela hospitalidade asiática. Em todos os troços da viagem, 

são brindados com paisagens exóticas e ex-libris da cul-

tura asiática, sempre rodeados de comodidade e requinte.

A bordo deste comboio místico, composto por 22 carrua-
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gens refinadamente decoradas com elegantes painéis em 

madeira de teca, os passageiros podem escolher entre três 

categorias distintas de cabines - Presidential, State e Pull-

man -, todas equipadas com quartos de banho privativos, 

ar condicionado (como acontece em todas as carruagens) 

e janelas panorâmicas. Acomodados nestas esplêndidas 

cabines privativas, que exalam o glamour sempre associa-

do a estes comboios, os hóspedes têm um comissário ao 

seu dispor 24h por dia, pronto para dar resposta a qualquer 

choose between three different types of cabin – Presidential, 

State and Pullman –, each equipped with private bathrooms, 

air conditioning (found in every carriage) and panoramic 

windows. Accommodated in these splendid private cab-

ins, which exude the glamour forever associated with these 

trains, guests have a steward at their disposal 24 hours a 

day, ready to respond to your every need. During the trip, the 

observation car, located at the rear of the train, allows you 

to be in constant contact with the stunning places the train 

necessidade. Durante o percurso, a carruagem de observa-

ção, localizada na parte traseira do comboio, permite estar 

em constante contacto com os deslumbrantes locais pe-

los quais o comboio passa, sendo um excelente local para 

fotografar a paisagem durante a viagem. Além de aprecia-

rem a beleza que os rodeia, os hóspedes têm também ao 

seu dispor as regalias de viajar num dos mais exclusivos 

comboios do mundo. No ambiente acolhedor da carrua-

gem bar, cocktails originais dão cor às noites animadas, e 

passes through, making it an excellent location from which 

to photograph the landscape during the journey. In addition 

to enjoying the beauty surrounding them, guests also have 

at their disposal the perks of travelling in one of the world’s 

most exclusive trains. In the cosy setting of the bar car, origi-

nal cocktails add colour to convivial evenings, and in the two 

restaurant cars, at lunch and dinner, delicious meals concoct-

ed by internationally recognised chefs are served, combining 

western and oriental specialities to create seasonal menus 
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nas duas carruagens restaurante, ao almoço e jantar são 

servidas deliciosas refeições elaboradas por chefs reco-

nhecidos internacionalmente, que combinam especiali-

dades ocidentais e orientais para compor menus sazonais 

exclusivamente para o Eastern & Oriental Express. Já o pe-

queno-almoço é diariamente servido nas suítes privadas 

dos passageiros, um toque de requinte que mantém a ex-

clusividade que pontua cada detalhe da experiência única 

que é descobrir o Sudeste Asiático a bordo do Eastern & 

Oriental Express.  

exclusively for the Eastern & Oriental Express. As for break-

fast, this is served daily in the passengers’ private suites, add-

ing a touch of refinement that continues the exclusivity col-

ouring every detail of the unique experience of discovering 

Southeast Asia aboard the Eastern & Oriental Express.



MONVERDE WINE 
EXPERIENCE HOTEL

Uma paragem na Rota dos Vinhos Verdes
A stop on the Vinhos Verdes Wine Route

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY FERNANDO GUERRA

Numa paisagem tranquila, preenchida pela beleza de 20 

hectares de vinha, ergue-se o Monverde Wine Experience 

Hotel, o primeiro hotel vínico na Região dos Vinhos Verdes. 

Situado em Amarante e circundado por castas Avesso, 

Touriga Nacional e Loureiro, este espaço é a nova aposta 

da produtora Quinta da Lixa, que junta o alojamento ao seu 

serviço de enoturismo, que já recebia mais de 2600 turistas 

em visitas planeadas. «Esta era a ferramenta que nos falta-

va, por isso reabilitámos as casas que tínhamos na Quinta 

de Sanguinhedo e demos início a este projecto», afirma o 

director-geral da Quinta da Lixa, Óscar Meireles.

Tentando proporcionar experiências únicas aos visitan-

tes, o Monverde Wine Experience Hotel é o resultado de um 

In a peaceful landscape, overflowing with the beauty 

of 20 hectares of vineyards, stands the Monverde Wine 

Experience Hotel, the first wine hotel in the Vinho Verde 

Winegrowing Region. Located in Amarante and surround-

ed by grape varieties that include Avesso, Touriga Nacional 

and Loureiro, this space is the latest venture from producer 

Quinta da Lixa, adding accommodation to its wine tourism 

service, which has already welcomed more than 2600 tour-

ists on organised visits. «This was the tool we were miss-

ing; and so we renovated the houses we had at the Quinta 

de Sanguinhedo and kicked off this project», the managing 

director of Quinta da Lixa, Óscar Meireles explains.

Aiming to provide unique experiences to its guests, the 

INSPIRING PLACES
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investimento de cerca de quatro milhões de euros. Combi-

nando a simplicidade da tradição vinícola com o requinte 

da decoração contemporânea, este hotel, com assinatura 

do arquitecto Fernando Coelho e do designer de interiores 

Paulo Lobo, encontra-se distribuído pela propriedade em 

três estruturas distintas: uma casa nascente, com 15 quar-

tos, uma casa poente, com 14, e ainda um apartamento 

equipado com kitchenette num outro edifício. Spa, piscina, 

loja de produtos e artesanato regional, salas de conferên-

cias, restaurante e, como não podia faltar, wine bar fazem 

parte das instalações. Comum a todas as áreas é a preo-

cupação ecológica. «O nosso respeito pela terra exigiu que 

fôssemos verdes em todos os sentidos. Por exemplo, 85% 

da pedra foi reutilizada da propriedade; as tintas são de re-

duzido impacto ambiental; os painéis solares garantem o 

aproveitamento da energia; e as águas são reaproveitadas 

para a rega da vinha e dos jardins», explica Óscar Meireles. 

Desejando cativar a atenção dos ‘enocuriosos’ e dos 

amantes da natureza, perspectivando uma média de 500 

visitantes por mês, o Monverde Wine Experience Hotel 

inclui diversas actividades enológicas. Em Setembro, as 

participações nas vindimas e as provas de vinhos são as 

atracções mais fortes.

Monverde Wine Experience Hotel is the result of an invest-

ment of around four million euros. Combining the simplici-

ty of winemaking tradition with the refinement of contem-

porary décor, this hotel, designed by architect Fernando 

Coelho and with interior design from Paulo Lobo, is spread 

over the property in three different buildings: a house to 

the east, containing 15 rooms, a house to the west, with 

14, and also an apartment fitted with a kitchenette in an-

other building. The facilities include a spa, swimming pool, 

shop selling regional products and handicrafts, conference 

rooms, a restaurant, and as it couldn’t be any other way, a 

wine bar. All parts of the hotel have been developed with 

ecology in mind. «Our respect for the land meant that we 

have to be green in every sense of the word. For example, 

85% of the stone was recycled from the property; the paints 

are low environmental impact; the solar panels ensure the 

use of the sun’s energy; and waste water is used for water-

ing vines and the gardens», explains Óscar Meireles.

Hoping to attract the attention of wine enthusiasts and 

nature lovers, and envisaging an average of 500 guests 

per month, the Monverde Wine Experience Hotel includes 

various wine related activities. In September, taking part in 

the grape harvest and wine tastings are the top attractions.   
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TALISE SPA
Oásis do deserto \\ Desert oasis

HEALTH    WELLNESS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  JUMEIRAH MESSILAH BEACH

É em pleno Kuwait, uma das mais tórridas regiões do 

planeta, que o hotel Jumeirah Melissah Beach,  pertença de 

uma das mais conceituadas cadeias hoteleiras do mundo, 

alberga o Talise Spa, um espaço de luxo e bem-estar que 

contrasta com o desconforto causado pelas difíceis con-

dições climáticas exteriores, 

num país onde a vida é incon-

cebível sem os aparelhos de ar 

condicionado. Se as tempera-

turas facilmente ultrapassam 

os 40.ºC, chegando mesmo a 

atingir a marca dos 50.ºC, no 

Talise Spa encontram-se as 

condições ideais para que se 

usufruam de momentos de 

puro deleite, num espaço pen-

sado para que o pleno conforto e tranquilidade sejam as 

características mais apreciadas.

De frente para a praia Messilah, na parte sul da cidade do 

Kuwait, este hotel e spa é dono de um estilo próprio, algo 

extravagante, que se enquadra arquitectonicamente com 

In the heart of Kuwait, one of the most torrid regions on 

the planet, the Talise Spa, a space of luxury and wellbeing, 

resides within the Jumeriah Melissah Beach hotel, part of 

one of the world’s most respected hotel chains, providing 

the perfect contrast with the discomfort caused by the 

difficult climatic conditions 

outside, in a country in which 

life is inconceivable without 

air conditioning. If the tem-

peratures easily surpass 40.ºC, 

and can even reach the 50.ºC 

mark, in the Talise Spa you’ll 

find the ideal conditions to en-

joy moments of pure delight, in 

a space designed so that com-

fort and tranquillity are the 

most appreciated features.

Looking over Messilah beach, in the southern part of 

Kuwait City, this hotel and spa boasts its own, somewhat 

extravagant, style, which fits in architecturally with the 

constructions filling the futuristic cityscape of this Arab 

No Talise Spa é possível reservar 
uma de duas suítes privadas, que 

são a garantia de privacidade e 
conforto. \\  At the Talise Spa 

you can reserve one of two 
private suites, which ensure 

privacy and comfort.
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as construções que preenchem a paisagem futurista des-

te emirado árabe. O Talise Spa oferece um extenso leque 

de terapias, dispersas pelas suas 17 salas de tratamento. 

Comum a todas as opções terapêuticas está a certeza de 

tratamentos altamente revitalizantes. 

Sendo possível reservar uma de duas suítes privadas, 

que garantem total privaci-

dade e conforto, o Talise ofe-

rece um serviço totalmente 

personalizado realizado por 

profissionais especificamente 

treinados, que se preocupam 

em ir ao encontro das expec-

tativas mais exigentes. A per-

sonalização é, aliás, um dos 

imperativos de um serviço que 

presta cuidados de excelência a todos aqueles que esco-

lham o Talise para usufruir das últimas tendências e das 

mais criativas soluções revigorantes.  

Com um horário de funcionamento alargado – das 10h 

às 22h – este spa urbano disponibiliza um conjunto de op-

ções que proporcionam momentos inesquecíveis e que se 

tornam perfeitos para o culminar de um dia a conhecer os 

emirate. The Talise Spa offers a vast range of therapies, 

spread throughout its 17 treatment rooms. A common fac-

tor to every therapy option is the certainty of highly revi-

talising treatments.

Guests to the Talise can reserve one of two private suites, 

which ensure total privacy and comfort, while experienc-

ing a fully personalised service 

carried out by specialist pro-

fessionals, whose main pur-

pose is to meet the most de-

manding of expectations. Per-

sonalisation is actually one of 

the musts of a service provid-

ing exceptional care to anyone 

choosing the Talise to enjoy 

the latest trends and the most 

creative invigorating solutions.

With extended opening hours – from 10 am to 10 pm – 

this urban spa offers a series of options that provide unfor-

gettable moments and which are perfect for ending a day 

spent exploring the unique charms of this country. At the 

Talise, the options vary from hydrotherapy baths or treat-

ments using salt, to saunas, however much this may seem 

encantos únicos deste país. No Talise, as opções variam 

desde os banhos de hidroterapia aos tratamentos com 

base em sal, passando até por saunas, por muito que isso 

possa parecer redundante, dadas as temperaturas que se 

fazem sentir no exterior. Mas, voltando ao interior, além 

dos tratamentos, existe ainda um estúdio fitness, com per-

sonal trainers disponíveis para ajudar a seguir o plano de 

treino mais complexo, bem como um kids club, para que os 

mais novos não se aborreçam enquanto os pais usufruem 

de um sempre merecido momento de relaxe, dado que o 

espírito frenético dos mais novos nem sempre se coaduna 

com o ambiente calmo e pacífico que o Talise Spa promove, 

em busca da calma interior e paz espiritual.  

redundant given the temperatures being suffered outside. 

But, coming back indoors, in addition to the treatments, 

there is also a fitness studio, with personal trainers avail-

able to help you follow a more complex fitness plan, as well 

as a kids club, so that little ones, whose lively spirit doesn’t 

always match the serene and peaceful environment that 

the Talise Spa promotes in its quest for inner calm and 

spiritual peace, don’t get bored while their parents enjoy a 

much deserved moment of relaxation.
A personalização é um dos 

imperativos de um serviço que 
presta cuidados de excelência. 

\\ Personalisation is one of the 
musts of a service that provides 

exceptional care. 
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A caminho da saúde 
e da beleza \\ Working 

towards health and beauty
PUB

HEALTH  WELLNESS

O primeiro passo é mesmo aprender a comer bem, o que 

é muito importante não apenas para a sua aparência e for-

ma física, mas é essencial para ter um bom nível de saúde. 

E a saúde não está apenas nos nutrientes que ingerimos 

através da alimentação cuidada, regrada, equilibrada e em 

quantidade moderada, se não também pela quantidade 

de gordura corporal que temos. Principalmente a gordu-

ra localizada na zona abdominal e perímetro da cintura 

constitui um risco aumentado de poder sofrer de doenças 

cardiovasculares, desde os acidentes vasculares cerebrais 

(AVC) aos ataques de coração. Colesterol elevado e tensão 

arterial alta são factores de risco que podem ser drastica-

mente diminuídos através de uma boa alimentação.

O excesso de peso e de gordura e a saúde fragilizada não 

fazem discriminação e atingem pessoas de todos os feitios, 

idades, raças, religiões, preferências políticas e orientação 

sexual. É verdade, o peso a mais, o pneuzinho e a doença 

são muito democráticos: podem afectar qualquer um.

Fazer uma Consulta de Reeducação Alimentar e  

Comportamental é o ponto de partida para voltar a ter 

bons hábitos alimentares e de vida. Isso inclui começar a 

ter actividade física. Poucos minutos diários de exercícios 

simples podem fazer toda a diferença do mundo ao fim de 

apenas um mês. A boa alimentação vai ajudar a diminuir 

de peso e a aumentar os níveis de saúde.

The first step is actually learning how to eat well, which 

is really important not only for your appearance and 

physical shape, but also essential if you want to have good 

health levels. And health isn’t just found in the nutrients 

we ingest through a careful, orderly, well-balanced diet, 

in moderate quantities. It is also related to the amount of 

body fat we have. In particular, fat located in the abdomi-

nal region and waistline, which represents an added risk 

of suffering cardiovascular diseases, such as strokes or 

heart attacks. High cholesterol and high blood pressure 

are risk factors that can be drastically reduced through  

healthy eating.

Excess weight and fat and weakened health aren’t dis-

criminate and can affect people of all shapes, ages, races, 

religions, political preferences and sexual orientation. It’s 

true, being overweight, spare tyres and illness are very 

democratic: they can affect anyone.

Having a Food and Behavioural Re-education Consulta-

tion is the first step towards returning to good eating and 

life habits. This includes starting to partake in physical ac-

tivity. Just a few minutes of simple daily exercise can make 

a world of difference after one month alone. A good diet 

will help to reduce weight and increase health levels.
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Contactos \\ Contacts:  
+351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

Tratar de eliminar rapidamente a gordura localizada 

traz vários benefícios, sendo um deles o aumento veloz de 

auto-estima, que por sua vez nos vai dar muito mais for-

ça para manter o nosso trajecto para uma vida mais ma-

gra e mais salutar. O processo é rápido, mas não acontece 

de um dia para o outro, embora com o Método Liposhaper 

haja resultados imediatos de perda de vários centímetros. 

A verdade é que os efeitos mais dramáticos são visíveis 

num prazo de cerca de um mês, e os primeiros quinze dias 

são os que mais esforço nos exigem. Tudo porque o nosso 

cérebro precisa de cerca de duas semanas para se libertar 

das rotinas antigas e abraçar o novo estilo de vida, mais 

saudável e dinâmico.

A razão que me levou a desenvolver o Método Liposha-

per foi poder proporcionar às pessoas os resultados físicos 

mais rápidos, aliada ao facto de haver um aumento factual 

de saúde através de uma boa alimentação. Esta aborda-

gem global e integrada leva a que uma pessoa possa per-

der efectivamente peso e medidas, ao mesmo tempo que 

repõe os nutrientes importantes ao organismo. Esta nova 

regra alimentar também ajuda a limpar o organismo, di-

minuindo os níveis de radicais livres através de alimentos 

antioxidantes, o que também conduz a um aumento da 

Dealing with quickly removing localised fat brings many 

benefits, one of them being a rapid increase in your self 

esteem, which for its part will help give you much more 

strength to keep you on the path towards a thinner and 

healthier you. The process is quick, but it doesn’t happen 

overnight, although, with the Liposhaper Method there are 

immediate results, losing several centimetres. Actually, the 

most dramatic effects are visible within a period of about a 

month, and the first fortnight requires the most effort. This 

is because your brain needs about two weeks to free itself 

of old routines and to embrace the new healthier and dy-

namic lifestyle.

The reason that led me to develop the Liposhaper Method 

was to be able to provide people with quicker physical 

results, combined with the fact of there being actual im-

proved health though healthy eating. This overall and inte-

grated approach means that a person can effectively lose 

weight and go down in size, at the same time as they re-

place nutrients that are important for the body. This new 

dietary rule can also help cleanse the body, reducing lev-

els of free radicals through antioxidant foods, which can 

also lead to increasing longevity and rejuvenation, both in 

terms of appearance and your body clock.    

longevidade e a um rejuvenescimento, tanto de aparência 

como do próprio relógio biológico.

Fazer um Check-up Ortomolecular ajuda-nos a poder 

combater mais rápida e eficazmente tanto as deficiências 

de nutrientes, como as vitaminas e minerais, como o ex-

cesso de elementos tóxicos para o nosso organismo, como 

os metais pesados e os radicais livres. O exame inclui o 

Perfil Alérgico Alimentar, que vai testar mais de cem ali-

mentos e definir aqueles a que somos sensíveis e que po-

dem fazer-nos engordar ou impedir que percamos peso de 

forma adequada e sustentada.

Reunindo o exame Ortomolecular, a reeducação alimen-

tar, o tratamento por Liposhaper e a estimulação física (ac-

tiva através do exercício, ou passiva através da nossa tec-

nologia Biotime), está traçado um percurso que nos leva à 

saúde e à beleza.

Combater a obesidade e a gordura localizada, principal-

mente no abdómen, é combater toda uma série de doen-

ças que nascem e vivem associadas a esta condição, que já 

é em si considerada uma doença, actualmente. 

Cuide de si pela sua saúde, com boa alimentação e dimi-

nuição de gordura corporal, e a beleza é uma consequên- 

cia inevitável.

Doing an Orthomolecular Check-up helps you to be able 

to quickly and effectively fight as much lack of nutrients, 

or vitamins and minerals, as excesses of elements that are 

toxic for the body, such as heavy metals and free radicals. 

The examination includes the Food Allergy Profile, which 

will test more than one hundred foods and define those to 

which you are sensitive and which can cause you to put 

on weight or stop you from losing weight in a proper and 

sustained manner.

Combining the Orthomolecular examination, food re-

education, Liposhaper treatment and physical stimulation 

(active through exercise, or passive through our Biotime 

technology), and you have the tools you need to take you 

towards health and beauty.

Fighting obesity and localised fat, primarily in the abdo-

men, is the same as fighting a whole series of diseases that 

are caused and associated with this condition, which is it-

self already considered a disease.

Take care of yourself through your health, with healthy 

eating and reducing body fat, and beauty is an inevita- 

ble consequence.  
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SOLAR DO 
NUNES

Amor, amizade e sabores alentejanos 
Love, friendship and Alentejo flavours

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  VITOR DUARTE

SUPREME FLAVOURS
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Right in the heart of Lisbon, in Alcântara, the flavours 

of the Alentejo await you. A typically Portuguese setting, 

in which the cobbled floor is a highlight. All the walls are 

lined with Portuguese azulejo tiling, and frames portray-

ing the journey of Solar do Nunes throughout its 28 years 

in the Portuguese capital. The emotion with which Zé Tó, 

the restaurant’s owner, talks to us about his father, leads 

us to discover this cosy, family style setting. «It was a 

lump of clay they placed in my hands. Today I have the 

support of my mother and of my sister, who is my right 

hand», Zé Tó. Coming here is like being welcomed home. 

With cooking rich in exceptional flavours, a fine choice of 

wines and courteous service, going to Solar do Nunes is 

just like going to Zé Tó’s house. «It’s not my restaurant, it’s 

our home. With my guests I’m surrounded by my family. 

My guests always become my friends», Zé Tó confesses, 

who swapped architecture for the restaurant business. 

This home, which was once looked after by his father, 

is home to Portuguese gastronomy, to a large portion of 

friendship and love and moments unlike anything you 

Bem no coração de Lisboa, em Alcântara, viaje aos sa-

bores do Alentejo. Uma casa tipicamente lusitana onde 

o chão, a calçada portuguesa, é uma das referências do 

espaço. As paredes, todas elas, estão preenchidas com 

os azulejos e os quadros que retractam as passagens do  

Solar do Nunes, ao longo dos 28 anos de existência, na ca-

pital de Portugal. A emoção com que Zé Tó, proprietário do 

restaurante, nos falou do pai leva-nos à descoberta deste 

espaço acolhedor e familiar. «Foi um bocado de barro que 

me puseram nas mãos. Hoje, tenho o apoio da minha mãe 

e da minha irmã, que é o meu braço direito», recorda Zé Tó. 

É-se recebido como se da nossa casa se tratasse. Com uma 

cozinha de excelentes sabores, vinhos à escolha e delica-

deza no atendimento, ir ao Solar do Nunes é o mesmo que 

ir à casa de Zé Tó. «Não é o meu espaço, é a nossa casa. 

Aqui estou em família com os clientes. Do meu cliente faço 

sempre um amigo», confessa Zé Tó, que trocou a arqui-

tectura pela área da restauração. Esta casa, que outrora foi 

acarinhada pelas mãos do seu pai, é palco da gastronomia 

portuguesa, de muita amizade, muito amor e momentos 

diferentes de tudo a que está habituado. A família com raí-

zes alentejanas, de Serpa, mostra que a qualidade está no 

prato e no bem servir.  

Renda-se, logo de início, às entradas. O presunto Pata 

Negra, a alheira, o queijo de Serpa amanteigado que lhe 

faz criar água na boca, os cogumelos tão bem temperados, 

cujos ingredientes não conseguimos decifrar, e muito mais. 

Abre o apetite?! Então veja só o que o Solar do Nunes tem 

para prato principal: prove a sopa de peixe com gambas. É 

irresistível. Depois, aprecie a empada de perdiz, o folhado 

de lavagante e até o cabrito assado no forno. Se não esti-

ver saciado com esta ementa, experimente o caldinho de 

cação ou a muamba e… deixemos apetite para o que vem 

a seguir: o arroz doce, receita da mãe de Zé Tó, que é mui-

to especial, ou delicie-se com todas as outras sobremesas 

caseiras e saia com vontade de lá voltar.

Nesta casa de amigos recebem-se todos de braços aber-

tos. Pare à porta do Solar do Nunes e não se preocupe com 

a viatura, pois um dos funcionários irá tratar do estaciona-

mento enquanto desfruta de uma boa refeição. 

are used to. The family originally from the Alentejo, from 

Serpa, reveals that quality lies in the dish and in fine ser-

vice. We fall for its charms as soon as the starters reach 

our table. The Pata Negra cured ham, the alheira sau-

sage, the mouth-wateringly creamy Serpa cheese, the 

finely seasoned mushrooms, the ingredients of which we 

struggle to decipher, and much more. Feeling peckish?! 

Well, just look at what Solar do Nunes has to offer for 

main course: try the fish soup with prawns. It’s irresist-

ible. Then, sample the partridge pie, the lobster in pastry 

and even the oven roasted kid. If you’ve still got room for 

more, how about the dogfish broth or the muamba stew 

and… leave just enough space for what’s to come: rice 

pudding, Zé Tó’s mother’s recipe, which is very special, 

or delight in any of the other homemade desserts, before 

leaving with the clear desire to return. 

In this place of friends, everyone is welcomed with 

open arms. Arrive at the door to Solar do Nunes and don’t 

worry about your car; one of the employees with get it 

parked while you enjoy a fine meal.  
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São muitas as figuras conhecidas que passam pelo Solar 

do Nunes: «A Diana Krall, por exemplo, quando vem actuar 

a Portugal, primeiro marca o restaurante e só depois mar-

ca o hotel. Ela faz questão de estar no Solar», desvenda o 

proprietário. Angola é a segunda terra de Zé Tó, pela qual 

se apaixonou há seis anos quando pisou o solo, e é onde 

pretende deixar a sua marca. Há um projecto em mente, 

está de manga arregaçada para levar a escola do Solar do 

Nunes para o calor de Angola. «Para Angola, o que me ape-

tece dizer é: até já», conta orgulhoso. De acordo com Zé Tó, 

existe um único ingrediente válido para o sucesso desta 

casa: «ser só sério».

There are many well known faces that come to Solar 

do Nunes: «When Diana Krall, for example, comes to per-

form in Portugal, she books a table first and only then 

books her hotel room. She makes a point of coming to 

Solar», the owner reveals. Angola is Zé Tó’s second home, 

a place he fell in love with when he first visited it six years 

ago, and where he intends to leave his mark. He has a 

project in mind, and has rolled up his sleeves to bring the 

Solar do Nunes school to the heat of Angola. «To Angola, 

what I should like to say is: see you soon», he says proud-

ly. According to Zé Tó, there is only one ingredient for the 

success of this place: «to be nothing but serious». 
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RAYMOND 
BLANC

O chef das quatro estações 
The four season chef

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 - GAVIN CRILLY, 2 - ADRIAN HOUSTON, 3 A 8 - DAVID GRIFFEN

SUPREME FLAVOURS

Nascido em França mas com carreira construída em 

solo britânico, o chef Raymond Blanc tornou-se um íco-

ne da cozinha contemporânea. Autodidacta, Raymond 

Blanc é proprietário do hotel-restaurante Le Manoir aux 

Quat’Saisons, que conta com duas estrelas Michelin e um 

distinto 9/10 no Good Food Guide. As referências e os pré-

mios fizeram de Blanc um nome incontornável na cozinha 

europeia e o seu restaurante-hotel tornou-se uma Meca 

dos circuitos gastronómicos em terras de Sua Majestade. 

Com o título OBE (Order of the British Empire) atribuído 

pela Rainha de Inglaterra, o francês, que em juventude foi 

despedido por dar ordens ao responsável pelo restaurante 

onde trabalhava como empregado de mesa, tornou-se um 

chef premiado e um empreendedor, sendo hoje dono de 

uma vasta cadeia de restaurantes.

Born in France, but having built his career on British soil, 

chef Raymond Blanc has become an icon of contempo-

rary cuisine. Self taught, Raymond Blanc is the owner of 

the hotel-restaurant Le Manoir aux Quat’Saisons, which 

boasts two Michelin stars and a distinctive 9/10 in the 

Good Food Guide. Such recognition and awards have 

made Blanc a byword in European cuisine and his hotel-

restaurant has become a Mecca on gastronomic tours of 

Her Majesty’s realm. Awarded the title of OBE, Order of the  

British Empire, by Queen Elisabeth II, the Frenchman, who 

was sacked when a young man for giving orders to the 

head chef of the restaurant where he was working as a 

waiter, has become an award-winning chef and business-

man, now owning a vast chain of restaurants.
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Quando em 1972 trabalhava como empregado de mesa 

no restaurante Le Palais de la Bière, um dos melhores da 

cidade francesa de Besançon, o jovem Raymond Blanc 

insistia em aconselhar o prestigiado chef do restaurante 

sobre as melhores maneiras de confeccionar determina-

dos pratos. Cansado das queixas que davam conta da im-

pertinência de um rapaz de apenas 23 anos, o responsável 

pelos empregados deu ordem de despedimento a Blanc. A 

insolência de um ainda muito jovem Blanc advinha do fac-

to de ser filho de Maman Blanc, uma cozinheira francesa, 

com quem Raymond aprendera a cozinhar desde muito 

novo. Aos 23 anos, Raymond Blanc tinha-se convencido 

que merecia uma oportunidade. 

Terá sido esse episódio que o terá levado a tentar a sorte 

em Inglaterra. Nesse mesmo verão, seguiu rumo às ilhas 

britânicas ao volante do seu Renault 5, não obstante o 

domínio da língua inglesa estar longe do ideal, tendo co-

meçado a trabalhar como empregado no restaurante Rose 

Revived, em Oxfordshire. Quando um dia o chef local se 

sentiu doente e teve que abandonar os afazeres, Raymond 

Blanc teve a oportunidade de tomar o seu lugar. Nesse 

mesmo dia a sua carreira começaria. 

When he was working as a waiter in 1972 in the Le Palais 

de la Bière, one of the best restaurants in the French city of 

Besançon, the young Raymond Blanc insisted on advising 

the prestigious chef of the restaurant on how to best make 

certain dishes. Tired of hearing complaints about the im-

pertinence of a boy of only 23 years, the restaurant man-

ager sent Blanc packing. The insolence of a still very young 

Blanc comes from the fact that his mother, Maman Blanc, 

had inspired and taught him cooking from an early age. 

At 23, Raymond had convinced himself that he deserved  

an opportunity.

It was this episode that led him to try his luck in England. 

That same summer, he made his way to the British Isles 

behind the wheel of his Renault 5, notwithstanding his far 

from ideal command of the English language. He started 

working as a waiter in the Rose Revived restaurant, in  

Oxfordshire. One day, the local chef felt too ill to do his 

work, and Raymond Blanc had the chance to take his 

place. On that very day, his career took off.

Since then, the self-taught chef’s career has never 

stopped. Five years after moving to England he had  

already opened the restaurant Les Quat’Saisons in  

Desde então, a carreira do chef autodidacta não mais parou. 

Cinco anos após se ter mudado para Inglaterra tinha já inau-

gurado o restaurante Les Quat’Saisons em Summertown, 

Oxford, que conquistaria duas estrelas Michelin em pou-

cos anos. Mas seria em 1984 que Blanc tornaria real o seu 

sonho, com a inauguração do hotel-restaurante Le Manoir 

aux Quat’Saisons, em Great Milton, Oxfordshire, uma com-

binação ímpar em Inglaterra e no mundo, onde um res-

taurante bi-estrela Michelin se integra no seio de um hotel 

intimista, localizado nos subúrbios rurais ingleses. Já nos 

anos 1990, abriria uma escola de cozinha com o intuito de 

partilhar conhecimento com novos talentos, dando origem 

Summertown, Oxford, which would earn two Michelin 

stars within a couple of years. But it was 1984 when Blanc 

would fulfil his dream, opening the hotel-restaurant Le 

Manoir aux Quat’Saisons, in Great Milton, Oxfordshire, a 

unique combination in England, and in the world, where a 

two-Michelin-star restaurant is an integral part of a cosy 

hotel, located in the English countryside. In the 1990s he 

opened a cookery school, The Raymond Blanc Cookery 

School, with the aim of sharing culinary knowledge with 

new talent. This was followed by the opening of the Le Petit 

Blanc Brasserie, in Oxford, the first brasserie in a chain that 

is now present in 20 restaurants across England. 
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O estilo culinário de Raymond Blanc 
é baseado em produtos sazonais 
e orgânicos. \\ Raymond Blanc’s 

cooking style is based on seasonal 
and organic produce.

à The Raymond Blanc Cookery School, à qual se seguiria a 

inauguração da Le Petit Blanc Brasserie, em Oxford, o pri-

meiro espaço de uma cadeia que hoje está presente em ou-

tros 20 locais espalhados por toda a Inglaterra.

Mas seria em 2008, mais de 30 anos após se ter radicado 

em Inglaterra, que Raymond Blanc receberia a condecora-

ção OBE (Order of the British Empire), entregue pela própria 

Rainha de Inglaterra, reconhecendo o seu talento culinário 

e o seu trabalho na divulgação de hábitos alimentares sau-

dáveis. Já em 2013, seria a vez da sua França natal o reco-

nhecer com a insígnia de Chevalier in the Ordre National 

de La Légion d’Honneur, uma das mais elevadas condeco-

rações atribuídas pela República Francesa.  

Apaixonado pelos produtos sazonais e orgânicos, com 

os quais baseia o seu estilo culinário, Raymond Blanc tem 

uma área de produção superior a dois hectares em redor do 

seu hotel-restaurante, que usa para confeccionar os seus 

pratos. Muito por causa disso, bem como pela reconhecida 

excelência dos produtos, conquistou em 2014 nos National 

Restaurant Awards um destacado 13.º lugar no top 100 dos 

melhores restaurantes britânicos.

But it was in 2008, more than 30 years after settling in 

England, that Raymond Blanc was awarded an honorary 

OBE, Order of the British Empire, by her Majesty the Queen, 

in recognition of his culinary talent and his work raising 

awareness about the importance of healthy eating habits. 

In 2013, it was his homeland of France that recognised him 

with the insignia of Chevalier in the Ordre National de La 

Légion d’Honneur, the highest French decoration. 

Passionate about seasonal and organic produce, on 

which he bases his cooking style, Raymond Blanc uses 

produce grown in his kitchen gardens, which cover more 

than two hectares around the hotel-restaurant. Because of 

this and because of the recognised excellence of the pro-

duce, in 2014 his restaurant took 13th place in the top 100 

British restaurants at the National Restaurant Awards. 

this hormone is also made in abdominal fat. Adipocytes, or 

fat cells, are unable to multiply, but NPY drives the number 

of adipocytes to increase the number of precursor cells 

to adipocytes, which then transform into fat cells. We 

therefore have a vicious circle; the NPY present in the brain 

makes us eat more, and so we have abdominal fat, which, 

for its part, produces more NPY, which makes us produce 

even more fat cells.

Abdominal fat is the worst fat for health, increasing the 

risk of heart disease, type 2 diabetes and certain types 

of cancer. For all these reasons, it is very important 

that we effectively attack the fat settling in the tummy, 

removing it and increasing our health levels, which is 

why I developed the Liposhaper technology, the first non-

invasive liposuction, without incisions, anaesthesia, pain 

or recovery time, which quickly removes localised fat.       

OPINIÃO \\ OPINION

A gordura abdominal produz uma poderosa hormona 

da fome. Ter barriga grande aumenta a fome. Quando se 

pensava que já nada podia piorar a má fama da barriga 

proeminente, eis que há ainda estas más notícias. Quem 

possui um grande abdómen arrisca-se a ficar com ele ainda 

maior, de acordo com uma investigação levada a cabo que 

revela que quem tem barriga aumentada tem também mais 

apetite, comparando com pessoas de peso considerado 

normal. E tudo por causa de uma hormona designada 

como Neuropéptido Y (NPY), que é a hormona, até agora 

conhecida, que mais aumenta o apetite, fazendo com que se 

tenha fome permanentemente.

A pesquisa foi feita no Lawson Health Research Institute e 

demonstra que a gordura abdominal sintetiza esta hormona, 

que estimula a fome e a produção de células gordas. Até 

agora, pensava-se que o NPY era apenas sintetizado pelo 

cérebro, no entanto, a nova pesquisa refere que esta hormona 

também é sintetizada na gordura abdominal. Os adipócitos, 

ou células gordas, não se podem multiplicar, mas o NPY faz 

disparar o número de adipócitos ao aumentar o número das 

células precursoras dos adipócitos, que se transformam em 

células gordas. Temos, portanto, um círculo vicioso: a NPY 

presente no cérebro faz-nos comer mais, logo temos mais 

gordura abdominal que, por sua vez, produz mais NYP que 

nos faz produzir ainda mais células gordas.

A gordura abdominal é a que pior faz à saúde, aumentando 

o risco de doenças do coração, diabetes tipo 2, hipertensão 

e alguns tipos de cancro. Por tudo isto, é muito importante 

atacarmos com eficácia a gordura que se instala na barriga, 

eliminando-a e aumentando o nosso nível de saúde, razão 

que me levou a desenvolver a tecnologia Liposhaper, a 

primeira lipoaspiração não-invasiva, sem cortes, anestesia, 

dor ou tempo de recuperação, que elimina rapidamente a 

gordura localizada.

Ter barriga aumenta a nossa fome

Abdominal fat produces a powerful hunger hormone. 

Having a large tummy makes you hungrier. If you thought 

that there was nothing left that could worsen the bad 

reputation of a pot belly, then you’d be wrong. Anyone who 

has a large tummy is at risk of having one that is even larger, 

according to research carried out, which reveals that anyone 

with a larger tummy has a larger appetite, compared with 

people with a weight considered to be normal. And this is all 

down to a hormone known as Neuropeptide Y (NPY), which 

is the hormone, on evidence to date, that increases appetite 

the most, meaning that you feel hungry all the time.

The research was carried out by the Lawson Health  

Research Institute and shows that abdominal fat makes 

this hormone, which stimulates hunger and the production 

of fat cells. Until now, it had been thought that NPY was 

only produced by the brain, but, new research shows that 

Having a tummy increases hunger
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HUMBERTO BARBOSA
Especialista em Nutrição e Longevidade | Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in Nutrition and Longevity | Founder of the Clínica do Tempo



Villas&Golfe  \\ 121 

MESSORI
Cada corpo, sua sentença

Every body is unique

Known as the nation of fashion, Italy has always been a 

hotbed for major brands of the fashion world and some of 

the most important brands and trends setting the rhythms 

of world fashion have come from the Italian peninsula. 

Messori is one of these brands, in which everything is 

made to measure every body and every piece is designed 

down to the millimetre with the aim of transmitting an 

extreme notion of elegance and good taste. Gianmarco 

Messori, descended from the founder, is the brand’s repre-

sentative in Angola and also the Messori tailor in Luanda. 

Gianmarco personally attends to his customers. The ser-

vice provided and the high quality products are, as such, 

the strong points of a brand that no longer goes unnoticed 

to those who walk the corridors of Luanda’s fashion scene.

Conhecido como o país da moda, Itália sempre foi uma in-

cubadora de grandes marcas do mundo da fashion e é da 

península itálica que são originárias algumas das mais im-

portantes marcas e tendências que marcam o compasso 

dos ritmos da moda mundial. A Messori é uma dessas mar-

cas, em que tudo é feito à medida de cada corpo e cada peça 

é milimetricamente concebida com o intuito de transmitir 

uma extrema noção de elegância e bom gosto. Gianmarco 

Messori, descendente do fundador, é o representante da 

marca em Angola e também alfaiate da Messori em Luan-

da, e é ele mesmo que atende pessoalmente os clientes. O 

serviço prestado e os produtos de alta qualidade são, conjec-

turalmente, os pontos forte de uma marca que já não passa 

despercebida àqueles que percorrem os corredores da moda 

de Luanda. 

PUB

LUXURY  STYLE
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Esta não é uma marca tradicional, em que o cliente es-

colhe por entre uma série de modelos pré-definidos que 

compõem uma colecção. Na Messori, tudo é feito à medida 

e cada peça tem que encaixar perfeitamente no corpo que 

vai vestir. O cliente Messori é tradicionalmente atento à 

sua imagem e não tem medo de deixar isso claro. «Aqui, o 

cliente procura una relação directa com o alfaiate e que seja, 

também, um consultor de imagem pessoal», começa por 

explicar Gianmarco, que chegou a Angola no final de 2013. 

«Os meus clientes gostam da privacidade e apreciam o 

serviço personalizado e a dedicação que ofereço», refe-

re Gianmarco e acrescenta: «já vestimos o actor Borges  

Macula, nosso ambassador 

em Angola». É nesta relação 

de proximidade e exclusivi-

dade que a Messori marca 

a diferença para as demais 

concorrentes no sector da 

moda de luxo. A fundação 

da Messori remonta a 1976, 

ano em que nascia uma 

empresa familiar que pre-

tendia intrometer-se entre 

os grandes nomes da moda 

de luxo que floresciam em Itália. Nascia uma marca feita a 

pensar naqueles que procuram delicadeza, ainda que, por 

vezes, possam fugir ao convencional. Com a presença em 

Angola, a Messori traz para o país algumas das mais ele-

gantes linhas italiana e é uma opção a ter em conta para 

quem procura uma peça exclusiva.  

Mas como é que se acede à Messori se não existe, ainda, 

um ponto físico em Luanda? Gianmarco explica que está à 

procura de um parceiro que o ajude a abrir uma Tailor Bou-

tique em Luanda mas, até lá, e se o cliente assim o desejar, 

ele próprio se dirige a um local combinado. É, no entanto, 

no hotel Epic Sana que recebe muitos clientes, onde tem 

This isn’t a traditional brand, in which a customer 

chooses from a series of predefined models making up 

a collection. At Messori everything is made to measure 

and each piece has to fit perfectly to the body it is going 

to dress. Messori customers are traditionally attentive to 

their image and aren’t afraid to make this clear. «Here, 

the customer is looking for a direct relationship with the 

tailor, and that he is also a personal image consultant»,  

Gianmarco begins to explain, having arrived in Angola at the 

end of 2013. «My customers like their privacy and appreci-

ate the personalised and dedicated service I offer», says  

Gianmarco and adds: «already dressed actor Borges  

Macula , our ambassador in 

Angola». It is through this 

close and exclusive rela-

tionship that Messori stands 

out from other competitors 

in the luxury fashion sector. 

Messori was founded back 

in 1976, as a family compa-

ny aiming to make its way 

among the great names of 

luxury fashion that were 

flourishing in Italy. It was 

set up as a brand for people looking for finesse, but who 

at times have a less conventional side. With its presence in 

Angola, Messori brings to the country some of the most el-

egant Italian ranges, providing an option for anyone look-

ing for an exclusive piece.

But how can you have access to Messori if it doesn’t 

have a physical outlet in Luanda as yet? Gianmarco ex-

plains that he is looking for a partner to help him open a 

Tailor Boutique in Luanda but, until then, and if custom-

ers so desire, he is happy to meet up with them at an ar-

ranged location. It is, however, in the Epic Sana hotel that 

he sees many customers, where he has the opportunity 

Na Messori, tudo é feito à medida 
e cada peça tem que encaixar 

perfeitamente no corpo que vai 
vestir. \\ At Messori, everything 

is made to measure and each piece 
has to fit perfectly to the body it

is going to dress.
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a oportunidade de mostrar mais de 500 tecidos, da marca 

premium italiana Loropiana, que usa para a confecção de 

fatos, camisas, casacos, bem como sapatos, gravatas e até 

suspensórios. «Os nossos clientes não têm interesse em 

frequentar as lojas tradicionais e preferem o serviço que 

eu ofereço, por ser único e pessoal», explica Gianmarco. 

Angola tem sido, desde que a Messori chegou ao país, um 

mercado que tem aderido bem ao conceito da marca italia-

na, até porque, na opinião do representante em Luanda, os 

angolanos «têm bom gosto, conhecem bem a combinação 

de cores e tecidos e têm o gosto que, em toda a África, é o 

mais semelhante ao europeu». Por tudo isto, Gianmarco 

é contundente ao afirmar: «sinto-me honrado por poder 

trabalhar com Angola». 

to show them more than 500 fabrics, from the premium 

Italian brand Loropiana, that he uses to make suits, shirts, 

jackets, as well as shoes, ties and even braces. «Our cus-

tomers are interested in visiting traditional shops and 

prefer the service I offer, as it is unique and personal», 

explains Gianmarco. Since Messori arrived in the country, 

Angola has been a market that has positively responded 

to the concept offered by the Italian brands, not least be-

cause, in the opinion of the representative in Luanda,  

Angolans «have good taste, they are well versed in com-

bining colours and fabrics and have the taste, which, of all 

Africa, is most similar to that of Europe». Because of all 

this, Gianmarco is unequivocal when he says: «I feel hon-

oured to be able to work with Angola».
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CLEÓPATRA
A nova rainha da moda angolana

The new queen of Angolan fashion

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO  \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY ANGOLA FASHION WEEK E CARLOS CÉSAR

Cleópatra é uma mulher que chama a atenção a toda a li-

nha, a começar pelo nome. Se na História o nome é ime-

diatamente associado à famosíssima rainha do Egipto, 

figura incontornável e uma das mulheres mais influentes 

da História Mundial, em Angola é, cada vez mais, sinóni-

mo de uma designer de moda em expansão. Autodidacta, 

Cleópatra deu os primeiros passos na costura com a mãe, 

quando era ainda muito jovem. Um gosto que ficou e que 

se tornou numa paixão que a faz fervilhar. Quer arrebatar e 

tornar-se num dos nomes mais promissores da moda an-

golana. Com um sucesso exponencial, esta jovem viu o seu 

esforço ser corado com a participação no Angola Fashion 

Week 2015. Como uma mulher tradicional, com ori-

gens conservadoras e que preserva costumes, Cleópatra 

assume um estilo clássico e marcadamente africano. Um 

estilo que, espera, venha a fazer dela a nova rainha da  

moda angolana.    

Cleópatra is a woman who attracts attention in every re-

spect, beginning with her name. If, in history, the name is 

immediately associated with the iconic queen of Egypt, 

an unmistakable figure and one of the most influential 

women in world history, in Angola it is increasingly syn-

onymous with a young fashion designer on the rise. Self-

taught, Cleópatra made her first steps sewing with her 

mother, while she was still very young. A liking that has 

stuck and which has become the passion that now makes 

her fizz with enthusiasm. She wants to astound and be-

come one of the most promising names in Angolan fash-

ion. With exponential success, this young woman has seen 

her efforts rewarded with taking part in Angola Fashion 

Week 2015. As a traditional woman, with conservative ori-

gins and who upholds customs, Cleópatra assumes a clas-

sic and distinctly African style. A style that, she hopes, will 

make her the new queen of Angolan fashion.

LUXURY  STYLE           



128 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 129 

O sucesso bateu rapidamente à porta de quem começou 

a desenhar e costurar roupas há menos de dois anos. A 

paixão vem de há muito, quando aos oito anos aprendeu 

com a mãe as primeiras técnicas de costura. Desde então, 

a paixão pelas roupas, pelos tecidos, pelas formas e pelas 

cores não mais a abandonou, não obstante tal gosto não 

ter expressão na vida profissional desta jovem angolana. 

«Com o passar dos anos, o sonho foi morrendo…», evidên-

cia a designer. No entanto, como sucesso e talento não têm 

idade, Cleópatra apercebeu-se que estava ainda a tem-

po de dar seguimento ao sonho que em criança deixara 

cair: «perguntei-me porque não acordar um sonho de há 

muito tempo e aproveitar o facto de África gostar de mo- 

da», explica. 

É certo que a sua carreira está ainda numa fase embrio-

nária, mas os primeiros sinais evidenciam um talento nato 

de alguém que, muito rapidamente, começou a dar nas 

Success soon knocked on the door of someone who 

started designing and making clothing less than two 

years ago. Her passion comes from long before this, when 

at eight she learnt her first sewing techniques from her 

mother. Since then her passion for clothes, for fabrics, for 

shapes and for colours has never left her, despite this lik-

ing never having been expressed in the professional life of 

this young Angolan woman. «As the years passed by, the 

dream slowly disappeared…» the designer reveals. How-

ever, as success and talent have no age, Cleópatra real-

ised that there was still time to act on the dream that she 

had dropped as a child: «I asked myself why not awaken a 

long-held dream and make the most of the fact that Africa 

loves fashion», she explains.

It’s certain that her career is still in an embryonic phase, 

but the first signs reveal a real talent of someone who has 

very quickly started attracting attention in the demanding 

vistas no exigente mudo da moda. Estava longe de pen-

sar que, tão prematuramente, tivesse a oportunidade de 

participar no Angola Fashion Week mas, a verdade, é que 

a oportunidade surgiu a Cleópatra e não a desperdiçou: «o 

Angola Fashion Week dá muito prestígio mas eu preten-

do expandir o meu produto e fazer um desfile na Europa», 

revela num tom claro de quem já apontou agulhas para o 

próximo desafio. O estilo é conservador e inspira-se nas 

roupas que as mulheres da sua família utilizavam: saias 

compridas, lenços, panos que, podem eventualmente in-

cluir uma pequena racha ou um ligeiro decote. Apesar de 

considerar o eventual laivo de ousadia, o objectivo, subli-

nha, é evitar a vulgaridade: «nunca vi uma tia minha com 

saia curta e acostumei-me a este estilo, dado que eu tam-

bém gosto muito da decência», constata a designer cujas 

tradições e costumes dão ênfase à forma como dá vida às 

peças que coloca nas passarelas.  

world of fashion. She would never have thought that she 

would be given the opportunity to take part in Angola 

Fashion Week so early on, but the opportunity did actu-

ally present itself and she didn’t waste it: «Angola Fashion 

Week gives a lot of prestige, but I intend to expand my 

product range and do a fashion show in Europe», she re-

veals in a clear tone of someone with her sights set on 

the next challenge. The style is conservative and inspired 

by the clothes the women in her family would wear: long 

skirts, scarves, cloths that may possibly feature a small 

slit or a subtle neckline. Despite considering the possible 

hint of daring, the aim, she stresses, is avoiding bad taste: 

«I have never seen my aunt in a short skirt and I have got 

used to this style, given that I too very much like decency», 

the designer states, whose traditions and customs em-

phasise the way in which she brings life to the pieces she 

places on the catwalk. 
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DITWKA 
ANGOLAN STYLE

A exclusividade dos tecidos africanos
The exclusiveness of African fabrics

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY DITWKA ANGOLAN STYLE

Ao cuidado da avó modista, Monica Twkayhana Morris 

cresceu rodeada de linhas e tecidos; ao cuidado do pai, 

aprendia todo o processo de confecção de roupas; e, ao 

cuidado da mãe, o mundo das bijuterias erguia-se à sua 

frente. Parecia que todos os caminhos iam dar ao design de 

moda. E assim foi. Hoje, com 37 anos, Monica investe a sua 

criatividade e talento numa marca que registou há qua-

tro anos: a Ditwka Angolan Style. Desde acessórios como 

bolsas ou porta-moedas, passando pela bijuteria e termi-

nando nas roupas, a designer natural de Luanda, mas com 

ascendência familiar no Huambo, vai colocando os tecidos 

africanos em colecções que respiram o espírito de Angola. 

Marcando presença em feiras nacionais, a próxima aven-

tura de Monica no universo da moda passa por exportar as 

suas peças únicas e exclusivas. 

In the care of her dressmaking grandmother, Monica  

Twkayhana Morris grew up surrounded by threads and 

fabrics; in the care of her father she learned the entire pro-

cess of making clothes; and, in the care of her mother, the 

world of jewellery dazzled before her. It seemed that every 

road would lead towards fashion design. And indeed that 

was the case. Today, at 37, Monica invests her creativ-

ity and talent into a brand she registered four years ago: 

Ditwka Angolan Style. From accessories, such as bags or 

purses, to jewellery and clothing, the Luanda-born design-

er, but with family roots in Huambo, uses African fabrics in 

collections that exude the spirit of Angola. Attending na-

tional fairs, Monica’s next venture in the world of fashion 

involves exporting her unique and exclusive pieces.

LUXURY  STYLE           
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Atenta a cada pormenor que transformava um tecido 

numa peça extraordinária, na confecção do pai, Monica 

Twkayhana Morris foi crescendo acompanhada de cortes 

e costuras, linhas e agulhas. Começou por fazer as roupas 

para as suas bonecas, quando a avó lhe dava tecidos para 

que se divertisse. Depois, aprendeu a fazer bijuterias, uma 

forma de conseguir a mesada que os pais lhe negaram. 

Vendia os brincos e as pulseiras na escola, fabricados com 

o material da mãe. Mas, aos 14 anos, o gosto pela arte de 

coser aliou-se ao sonho arrojado de ver as suas peças num 

desfile de moda. Aproveitando os utensílios da fábrica de 

confecção do pai e a inspiração que lhe fluía desde criança, 

graças às influências fami-

liares, Monica realizou a sua 

primeira passagem de mo-

delos. A partir daí, Monica 

nunca mais abandonou o 

mundo dos tecidos e dos 

padrões coloridos. 

Desenhando as suas pró-

prias peças, Monica foi ma-

terializando tudo aquilo que idealizava. Os primórdios do 

seu percurso levam-nos à Casa de 70 e às exposições de 

arte em papel machê. Mas, com a vontade de criar algo di-

ferente e original, a designer delineia uma marca própria. 

«Sempre quis ter uma marca tipicamente angolana e com 

a Ditwka Angolan Style consegui. Hoje, já tenho várias li-

nhas associadas à minha marca: a Ditwka Decor, a Ditwka 

Kids e a Ditwka Acessórios». O que começou por ser um 

pequeno atelier, hoje já é um conceito inovador e exclu-

sivo, no Largo do Patriota. «O espaço no Patriota já existe 

Focused on every detail that transforming a fabric into 

an extraordinary piece of clothing, as her father made it, 

Monica Twkayhana Morris grew up in the company of cuts 

and stitching, needles and threads. She began by mak-

ing clothes for her dolls, when her grandmother gave her 

some fabric to have fun with. Then, she learnt how to make 

jewellery, a way of getting the pocket money her parents 

denied her. She would sell earrings and bracelets at school, 

made with her mother’s material. But, at 14, her love for 

the art of sewing was joined by the bold dream of seeing 

her pieces up on the catwalk. Making use of her father’s 

clothes-making utensils and the inspiration that had been 

flowing through her ever 

since a child, thanks to the 

influences of the members 

of her family, Monica gave 

her first fashion show. From 

then on, Monica would nev-

er leave the world of fabrics 

and colourful patterns.

Designing her own pieces, 

Monica has been creating everything that enters her mind. 

Her first career steps took her to Casa de 70 and to papier 

mâché art exhibitions. But, hoping to create something 

different and original, the designer set up her own brand. «I 

always wanted to have a typically Angolan brand and with 

Ditwka Angolan Style I achieved it. Today, I have a series 

of sub-brands associated with my brand: Ditwka Decor,  

Ditwka Kids and Ditwka Accessories», What started out as 

a small studio is now an innovative and exclusive concept, 

in the Largo do Patriota. «I’ve had the studio in Patriota 

A Ditwka Angolan Style é uma 
marca de acessórios que usa 

os tecidos africanos. \\ Ditwka 
Angolan Style is an accessory 

brand using African fabrics.

há cinco anos. É um espaço exclusivo, onde as pessoas po-

dem vir, escolher o tipo de peça, escolher os tecidos e, para 

os lojistas que queiram uma peça que não seja vendida em 

mais lado nenhum, temos várias opções de escolha», ex-

plica Monica. Com a ajuda de mais colegas – são seis as ta-

lentosas designers que dão vida às peças Ditwka Angolan 

Style -, os artigos confeccionados pela marca são diver-

sos: carteiras, porta-moedas, porta-óculos, acessórios 

para o telemóvel, bijuterias, acessórios para decoração de 

quartos, brinquedos, artigos para a casa e, ainda, integra-

dos numa linha mais luxuosa, os sapatos e bolsas. «Esta 

gama de luxo é feita fora de Angola, porque ainda não te-

mos máquinas industriais para a confecção de artigos em 

couro, nem ainda temos couro tratado no país. Estas peças 

são feitas em Portugal. Tudo o resto, usando tecidos com 

temática africana, é feito cá em Angola», esclarece Monica. 

Presentes em feiras nacionais, como a feira de artesana-

to na Ilha de Luanda (durante o primeiro sábado de cada 

mês) ou a feira artesanal de Talatona (no último sábado 

de cada mês), as peças desta marca angolana têm feito 

sucesso e apresentam um crescimento a nível de vendas. 

for five years. It is an exclusive space, in which people can 

come, choose the type of piece, choose the fabrics and, for 

shop owners that might want a piece that won’t be sold 

anywhere else, we have plenty of options», Monica ex-

plains. With the help of other colleagues – there are six tal-

ented designers bringing life to Ditwka Angolan Style piec-

es –, the brand makes a vast array of different items: bags, 

purses, glasses cases, mobile phone accessories, jewellery, 

bedroom decoration accessories, toys, household items 

and, also, part of a more luxury range, shoes and bags. «This 

luxury range is made outside Angola, because we are yet 

to have industrial machinery to make leather items, and 

you can’t get treated leather in the country. These pieces 

are made in Portugal. All the rest, using Africa themed fab-

rics, are made here in Angola», Monica explains. Attending 

national fairs, such as the Ilha de Luanda art and craft fair 

(held on the first Saturday of every month) or the Talatona 

art and craft fair (held on the last Saturday of every month), 

the pieces from this Angolan brand have enjoyed success 

and sales are on the rise. «Nationally, we sell in our studio 

and at fairs, but we already have people selling our items 
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«Nacionalmente, vendemos no nosso atelier e nas feiras, 

mas já temos pessoas que vendem os nossos artigos em 

certas províncias. Em Luanda, estamos com perspectivas 

de alargar o nosso leque de vendas para mais lojas. Pela in-

ternet, qualquer pessoa pode encomendar peças e nós en-

viamos por correio», afirma Monica, acrescentando que a 

procura internacional também tem sido motivo de orgulho 

para a marca. Cativando os amantes dos estilos moder-

nos e arrojados, os padrões 

africanos e os tecidos an-

golanos que incorporam os 

artigos da Ditwka Angolan 

Style chegam além-frontei-

ras. «Chegamos a produzir 

2500 peças por ano e isto é 

um atelier caseiro. Imagi-

nem se fosse algo a nível in-

dustrial!», destaca Monica, 

sorridente e orgulhosa pelo 

que tem alcançado. «Neste momento, temos alguns clien-

tes fora de Angola: lojas de Londres, Nova Iorque e ainda 

de países como Portugal, França, Luxemburgo e Brasil», 

expõe a responsável pela marca. Contudo, o sonho de ex-

pandir ainda mais o seu conceito de acessórios e bijuteria 

vai conduzindo a ambição de Monica. «No futuro, quero 

exportar a minha marca, quero levar o selo made in Angola 

para mais longe», refere. 

in certain provinces. In Luanda, we are planning to widen 

our sales range to more shops. Anyone can order pieces 

on the Internet and we send them by post», says Monica, 

adding that international demand has also been a source 

of pride for the brand. Enrapturing people who like mod-

ern and bold styles, the African patterns and Angolan fab-

rics featured in the items from Ditwka Angolan Style have 

made it abroad. «Our production has reached 2500 pieces 

a year and this is small stu-

dio. Imagine if it was on an 

industrial scale!» stresses 

Monica, smiling, proud of 

what she has achieved. «At 

the moment, we have some 

customers outside Angola: 

shops in London, New York 

and also in countries such 

as Portugal, France, Luxem-

burg and Brazil», the head of 

the brand reveals. Nevertheless, the dream of expanding 

her concept of accessories and jewellery even further is 

driving Monica’s ambition. «In the future, I want to export 

my brand, I want to take the ‘made in Angola’ seal even 

further», she says.

A produção da marca alcança as 
2500 peças por ano e tem como 

destino mercados nacionais 
e internacionais.\\ The brand 
produces up to 2500 pieces a 
year and serves national and 

international markets.       



\\SIXTH SENSE

Depois do sucesso do eau de parfum, a Yves Saint 

Laurent apresenta a nova fragrância Black Opium Eau 

de Toilette, que promete aprimorar a feminilidade este 

Outono-Inverno. Com notas frutadas de groselha-

-negra, combinadas com raspas de peras e tangerina 

de casca verde, este Black Opium traz tons frescos de 

flores, chá e frutas. O ingrediente chave é o café, que 

se torna mais refrescante com as notas de chá de jas-

mim e de flor de laranjeira doce. 

Following the success of the eau de parfum version, 

Yves Saint Laurent presents the new Black Opium 

Eau de Toilette, which promises to fine-tune feminin-

ity this autumn-winter. With fruity notes of blackcur-

rant, combined with pear zest and green mandarin 

bark, this Black Opium reveals fresh tones of flowers, 

tea and fruit. The key ingredient is coffee, which be-

comes more refreshing with notes of jasmine tea and 

sweet orange blossom.

YVES SAINT LAURENT
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Regida pela ousadia, criatividade e qualidade desde a sua 

criação, nos anos 1970, a Pequignet é uma marca francesa 

que tem combinado a tradição relojoeira de Morteau com a 

técnica mais avançada. Nas colecções luxuosas distingue-

-se a icónica linha Moorea, marcada por peças sofisticadas 

e inconfundíveis pelo seu design característico das pulsei-

ras com elos polidos. Elegantes e com uma beleza intem-

poral, os relógios assinados por Emile Pequignet carimbam 

o requinte do estilo francês em qualquer pulso feminino. 

Ruled by daring, creativity and quality ever since its crea-

tion in the 1970s, Pequignet is a French brand that has 

combined the Morteau watch making tradition with more 

advanced techniques. A highlight of the luxury collections 

is the Moorea range, marked by sophisticated pieces, un-

mistakable for their characteristic straps with polished 

links. Elegant and of timeless beauty, the watches from 

Emile Pequignet bring the refinement of French style to 

any feminine wrist.

PEQUIGNET

Pelas mãos de Maria Julieta, a Julieta Jóias nasceu há mais 

de 30 anos, aliando o requinte do ouro e das pedras precio-

sas à elegância das peças de joalharia moderna. Seguindo 

os mais exigentes padrões de qualidade, a marca portu-

guesa lança a colecção Plume, onde os diamantes são 

conjugados com cintilantes metais preciosos. Atribuindo 

um toque de feminilidade e graciosidade a cada peça, esta 

colecção inclui diversos padrões de penas, cravejados de 

diamantes, e tem como objectivo apresentar uma visão  

alternativa das jóias e das histórias convencionais. 

From the hands of Maria Julieta, Julieta Jóias was founded 

more than 30 years ago, combining the refinement of gold 

and of precious stones with the elegance of pieces of mod-

ern jewellery. Following the strictest of quality standards, 

the Portuguese brand launches its Plume collection, in 

which diamonds are joined by shimmering precious met-

als. Attributing a touch of femininity and gracefulness to 

each piece, this collection includes various feather pat-

terns, set with diamonds. Its goal is to present an alterna-

tive vision of jewellery and of conventional stories.

JULIETA JÓIAS

Explorando diferentes interpretações do ele-

mento água, a colecção Outono-Inverno da 

Carolina Herrera foi apresentada na New York 

Fashion Week, carimbando a elegância tran-

quila como uma das tendências da próxima es-

tação. Seguindo uma palete de gradientes em 

tons de azul e cinza, pontuada pela cor púrpura 

que traz um ar fresco às cores outonais, os pa-

drões, formas e detalhes recriam as ondas, não 

fosse esta colecção inspirada pela água. Os te-

cidos em cascata, arredondados e com contor-

nos perfeitos junto ao corpo compõem as saias 

curtas, calças e vestidos compridos da marca.  

Exploring different interpretations of the el-

ement water, the autumn-winter collection 

from Carolina Herrera has been presented at 

New York Fashion Week, revealing peaceful 

elegance as one of the trends of the coming 

season. Following a palette of autumnal col-

ours, the patterns, shapes and details recre-

ate waves, reflecting the watery inspiration of 

the collection. The cascading, rounded fabrics, 

with perfect contours against the body, com-

pose short skirts, trousers and long dresses  

from the brand.

CAROLINA HERRERA
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Trazendo uma nova perspectiva sobre a mulher, a Nina 

Ricci apresenta a primeira colecção do designer Guillaume 

Henry. Com peças que revelam uma silhueta sofisticada, 

bem ao estilo característico da marca, a elegância natural e 

a atitude relaxada tomaram conta das formas simples, es-

pontâneas e funcionais que marcam esta colecção. Reple-

tas de sensualidade e charme, as propostas da Nina Ricci 

baseiam-se na delicadeza dos tecidos e nos pormenores 

dos acessórios, com gamas de cor que incluem o azul-ma-

rinho, o branco, o camel e – para selar o toque feminino fi-

nal – os tons de vermelho. 

Bringing a new perspective of woman, Nina Ricci presents 

the first collection from designer Guillaume Henry. With 

pieces that reveal a sophisticated silhouette, in line with the 

brand’s characteristic style, natural elegance and relaxed 

attitude take care of the simple, spontaneous and func-

tional shapes marking this collection. Rich in sensuality and 

charm, the proposals from Nina Ricci are based on the deli-

cateness of fabrics and on the details of accessories, with 

ranges of colour that include navy blue, white, camel and – 

to the seal the final feminine touch – shades of red.

NINA RICCI

Numa colecção minimalista e luxuosa, marcada pelos cor-

tes impecáveis e pelos pormenores artesanais, Miguel Vieira 

enche a próxima estação com peças aparentemente sim-

ples, mas com detalhes que remontam a décadas anterio-

res, aliando os looks clássicos com os modernos. Para além 

dos tecidos jacquard com motivos geométricos, lantejou-

las e couro trabalhado, a colecção assinada pelo português  

Miguel Vieira incorpora calçado sofisticado e elegante. Pro-

duzidos pelos artesãos mais experientes, os sapatos desta 

colecção seguem a mesma paleta de cores das restantes 

peças: o bege, púrpura, castanho, azul e o preto. 

In a minimalist and luxury collection, marked by impec-

cable cuts and handcrafted details, Miguel Vieira fills the 

coming season with apparently simple pieces, but with 

details that harp back to former decades, combining clas-

sic looks with modern ones. In addition to jacquard with 

geometric motifs, sequins and treated leather, the collec-

tion designed by Portugal’s Miguel Vieira includes sophis-

ticated and elegant footwear. Produced by the most expe-

rienced craftsmen, the shoes in this collection follow the 

same palette of colours of the other pieces: beige, purple, 

brown, blue and black.   

MIGUEL VIEIRA

\\QUINTESSENCE

CHOPARD

O relógio L.U.C. 1963 Tourbillon é a nova criação da Chopard, 

um acessório que alia elegância e discrição, mantendo tons 

clássicos e sóbrios, afirmando-se como uma verdadeira 

peça de arte na relojoaria. O L.U.C. 1963 Tourbillon tem um 

carácter marcadamente luminoso, que advém do uso de 

um tom branco intenso que, por seu turno, cria um brilho 

natural que se destaca no mostrador deste novo modelo.  

The L.U.C. 1963 Tourbillon watch is the latest creation 

from Chopard, an accessory that combines elegance with 

discretion, retaining the classic, understated tones and 

making its mark as a veritable piece of watch-making art. 

The L.U.C. 1963 Tourbillon is striking in its shimmering na-

ture, thanks to the use of intense white, which, for its part, 

creates a natural brilliance that stands out on the dial of 

this new model.
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O director criativo da Ferragamo, Massimiliano Giornetti, 

inspirou-se numa exposição presente numa galeria 

londrina para dar vida à colecção Outono-Inverno da 

marca. Nessa exposição, Giornetti atentou nas obras 

produzidas por soldados, que eram depois enviadas 

para as famílias e amadas, para transparecer, nas no-

vas peças, elementos como os bordados figurativos e 

cachecóis enormes, que passam uma ideia de conforto. 

No calçado, a Ferragamo apresenta também propostas 

num tom sóbrio, mas que conjugam detalhes conserva-

dores com misturas de cores pouco convencionais.     

 

The creative director at Ferragamo, Massimiliano  

Giornetti, has drawn inspiration from an exhibition held 

in a London gallery to bring to life the brand’s autumn-

winter collection. In this exhibition, Giornetti focused on 

the works produced by soldiers, which were then sent 

to families and loved-ones, to reveal, in these new piec-

es, elements such as figurative embroidery and huge 

scarves, which pass on an idea of comfort. In footwear, 

Ferragamo also presents proposals in a sombre tone, 

but which combine conservative detailing with blends 

of less-than-conventional colours. 

FERRAGAMO

A linha de produtos Nicaragua da Davidoff está a cres-

cer, ficando mais pequena. Pode parecer paradoxal, 

mas trata-se apenas do lançamento das cigarrilhas 

Nicaragua Mini, uma versão reduzida que combina uma 

base composta por tabaco oriundo da Nicarágua com 

sabores de outros países. Na versão original da linha 

Nicaragua, lançada há dois anos, o produto era 100% 

made in Nicarágua, mas a linha de produtos tem vindo 

a expandir-se. Com o lançamento dos Nicaragua Mini, a 

Davidoff dá continuidade à aposta na mescla de sabores. 

The Nicaragua product line from Davidoff is growing, 

while becoming smaller. Seemingly a paradox, this is 

actually the launch of the Nicaragua Mini cigarillos, a 

smaller version combining a base composed of tobacco 

from Nicaragua with flavours from other countries. In 

the original version of the Nicaragua line, launched two 

years ago, the product was 100% made in Nicaragua, but 

the line of products has been growing. With the launch 

of the Nicaragua Mini, Davidoff continues its fascination 

with blending flavours.

DAVIDOFF

Para quem viaja em negócios todos os segundos são 

importantes e qualquer fila de embarque é frequen-

temente usada para verificar se algo importante che-

gou à caixa de e-mail ou até para mandar uma men-

sagem de última hora. A pensar nisso, a Samsonite 

redesenhou as malas profissionais, combinan-

do, nesta colecção Cityscape, o estilo mochila com 

a classe e a elegância das malas tradicionalmen-

te utilizadas no mundo do business. A versão mais 

clássica da Cityscape tem um corpo em nylon, com 

detalhes em pele. Está disponível em dois tamanhos 

diferentes, em preto e castanho.

For anyone travelling on business, every second 

counts and any boarding queue is often used to 

check if they have received an important email, or 

to send a last-minute message. With this in mind, 

Samsonite has redesigned its professional suitcases, 

combining, in this Cityscape collection, the backpack 

style with the class and elegance of suitcases tradi-

tionally used in the business world. The most classic 

version of the Cityscape has a nylon body, with leath-

er details. The case is available in two different sizes, 

in black and brown.

SAMSONITE
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KARL LAGERFELD

Uma atitude vincada e uma identidade inequívoca são um 

habitué nos produtos assinados por Karl Lagerfeld, que avi-

va o mundo fashion com as suas propostas ousadas. O de-

signer, artista e fotógrafo alemão apresenta a sua fragrância 

para homem, cuja nomenclatura remete para o seu próprio 

nome e cuja identidade converge sofisticação, elegância e 

classicismo, aos quais alia um toque arrojado, audaz e mo-

derno. Este perfume pretende contar a história de um desejo 

ardente, de uma irresistível atracção e de um rock and roll 

que tem que ser tocado a dois. A fragrância é composta por 

detalhes de lavanda, maçã e folhas de violeta, numa mescla 

sensual que resulta numa conjugação apimentada e arbori-

zada, revelando um aroma vibrante e elegante. 

A strong attitude and unequivocal identity are common 

features in products designed by Karl Lagerfeld, who sets 

the fashion world alight with his daring proposals. The 

German designer, artist and photographer presents his 

fragrance for men, the name of which refers to his own 

name and the identity of which combines sophistication, 

elegance and classicism, to which he adds a daring, bold 

and modern touch. This perfume intends to tell the story of 

intense desire, of an irresistible attraction and of a rock and 

roll that has to be played by two. The fragrance is composed 

of details of lavender, apple and violet leaves, in a sensual 

blend that results in a peppery and woody combination, re-

vealing a vibrant and elegant aroma.

A marca suíça Jaquet Droz juntou-se à luta contra a dis-

trofia muscular e criou uma peça especial que integrasse 

o leilão Only Watch Charity Auction, organizado com o in-

tuito de reunir verbas para apoiar o combate contra esta 

doença. Assim, a marca suíça criou uma peça única deno-

minada Only Watch Petite Heure Minute Paillonnée, equi-

pada com uma bracelete em pele de crocodilo e uma fivela 

em ouro amarelo de 18 quilates. Esta peça, elegante e sofis-

ticada, utiliza o método de esmaltagem em paillonné, que 

consiste em criar relevo usando pequenas folhas de ouro. 

The Swiss brand Jaquet Droz has joined in the fight against 

muscular dystrophy and created a special piece to appear 

in the Only Watch Charity Auction, organised with the aim 

of raising funds to help in the fight against this disease. The 

Swiss brand has thus created a unique piece entitled Only 

Watch Petite Heure Minute Paillonnée, complete with an al-

ligator leather strap and ardillon buckle in 18-carat yellow 

gold. This elegant and sophisticated piece uses the pail-

lonné enamelling method, which involves creating a raised 

motif through the use of small pieces of gold leaf. 

JAQUET DROZ

BUGATTI

Mais do que uma produtora de carros, a Bugatti preten-

de ser uma marca de luxo, que está presente no merca-

do dos acessórios com uma linha completa e elegante. 

Deste modo, em conjunto com a Montegrappa, uma 

marca de produtos de luxo para escrita, a Bugatti lançou 

uma linha de canetas premium que se inspira no mo-

delo Veyron, a actual coqueluche da marca. As canetas 

Bugatti Pur Sang Duotone advêm de um estudo deta-

lhado das características mais marcantes do superdes-

portivo Veyron, tanto interiores como exteriores, daí os 

pormenores metálicos que incorporam parte das tam-

pas e do corpo da caneta. 

More than a car manufacturer, Bugatti intends to be a 

luxury brand, present in the accessories market with a 

comprehensive and elegant range. As such, in conjunc-

tion with Montegrappa, a brand of luxury writing prod-

ucts, Bugatti has launched its range of premium pens, 

which draws its inspiration from the Veyron model, 

the current toast of the brand. The Bugatti Pur Sang  

Duotone pens are derived from a detailed study of the 

most striking characteristics of the Veyron supercar, 

both inside and out. Hence the metallic detailing ap-

pearing on the lid and body of the pen.
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CASA XIXIM

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY TAGGART SORENSEN

Entre o azul-turquesa do mar e o esmeralda 
da selva \\ Between the turquoise of the 

sea and emerald of the jungle

LUXURY  STYLE



A poucos metros das ruínas maias de Tulum, no México, 

a Casa Xixim destaca-se como um dos segredos mais 

bem guardados de Riviera Maya. Localizada na tranquila 

Baía de Soliman, onde as águas azul-turquesa escondem 

um recife de coral repleto de vida selvagem e as areias 

brancas forram a praia, este projecto assinado pelo atelier 

Specht Harpman foi estruturado com o ambiente natural 

em mente, utilizando práticas tradicionais de construção e 

uma arquitectura moderna. Com a palavra maia xixim, que 

significa ‘zero’, a guiar a inspiração, como que a lembrar os 

responsáveis do projecto para a necessidade de se man-

terem fiéis ao objectivo inicial de criar algo sustentável, 

esta casa complementa a paisagem de forma harmoniosa.  

Barely metres from the Mayan ruins of Tulum, in Mexico, 

the Casa Xixim stands out as one of the best kept secrets 

of the Riviera Maya. Located in the tranquil Bay of Soliman, 

where the turquoise waters hide a coral reef packed with 

wildlife and white sand lines the beach, this project from 

the Specht Harpman studio has been structured with the 

natural environment in mind, using traditional construc-

tion practices and modern architecture. With the Mayan 

word xixim, which means zero, as a guide for inspiration, as 

if reminding those responsible for the project of the need 

to remain true to the initial goal of creating something sus-

tainable, this house harmoniously complements the land-

scape. With an area of 446 sqm and able to accommodate 
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Com uma área de 446 m2 e capacidade para alojar 12 hóspe-

des (oito adultos e quatro crianças) distribuídos em quatro 

quartos, esta private villa é uma mistura de beleza exótica, 

luxo refinado e práticas que incentivam à mentalidade ver-

de. Equipada com os mais sofisticados sistemas ecológicos, 

a Casa Xixim é alimentada por uma cobertura fotovoltai-

ca que sombreia o grande terraço, onde também a água 

da chuva é armazenada para uso doméstico, servindo por 

exemplo para regar as plantas nativas que compõem a de-

coração. Os mecanismos que permitem o processo de reci-

clagem e compostagem também não foram esquecidos.

Revestida a pedra calcária, a Casa Xixim incorpora por-

tas e janelas deslizantes e persianas em madeira, possi-

bilitando a circulação da brisa por todas as divisões e res-

friando o ambiente. O segundo andar, marcado pelas incrí-

veis vistas panorâmicas sobre o oceano e a selva, é o local 

perfeito para observar o surpreendente céu nocturno que 

toma conta deste pequeno pedaço de paraíso. 

12 guests (eight adults and four children) in four bedrooms, 

this private villa is a blend of exotic beauty, exquisite luxu-

ry and practices that encourage green thinking. Fitted with 

the most sophisticated of ecological systems, the Casa 

Xixim gets its energy from a photovoltaic roof, providing 

shade over the large terrace, where rainwater is stored for 

domestic use, and used, for example, to water the native 

plants making up the décor. Mechanisms to ensure recy-

cling and composting have not been forgotten either.

Clad in limestone, the Casa Xixim features sliding doors 

and windows and wooden shuttering, allowing the breeze 

to circulate throughout every room and thus cool the en-

vironment. The second floor, marked by incredible pano-

ramic views over the ocean and the jungle, is the perfect 

place to gaze at the astounding night sky that hangs above 

this small piece of paradise. 



PORSCHE  
BOXSTER SPYDER

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY PORSCHE AG 

A arte de saber curvar
The art of taking curves

LUXURY  STYLE

Porsche took advantage of the New York International 

Auto Show to present to the world the new Boxster Spyder, 

the new convertible roadster packed with class and with 

powerful arguments to ensure driving pleasure. This sports 

car, inviting you to accelerate on winding roads and to 

take on the most difficult curves, reveals a design based 

on the protocols Porsche has already got us used to and 

comes, in terms of transmission, in no other solution than 

manual gearbox, so as to combine traditional style with 

the performance lovers of the brand are accustomed to. 

To reduce weight to the required minimum and to improve 

performance levels, the standard version of the Boxster 

Spyder comes stripped of equipment such as radio or air 

conditioning. But, if you feel the open hood isn’t enough 

to keep the interior cool on balmy summer evenings, air 

conditioning can be requested as an extra, as well as the 

sound system usually found in Porsche models. 

When it comes to performance, the most thrilling ver-

sion of the Boxster Spyder model hides 375 horsepower 

under its boot, delivered by a 3.8-litre engine, developed 

from the same engine found in the 911 Carrera S and the 

Cayman GT4 models. As for figures, the Boxster Spyder 

accelerates from 0 to 100 km/h in just 4.5 seconds, while, 

according to the brand, the top speed is 290 km/h and av-

erage fuel consumption is 9.9l/100 km. 

A Porsche aproveitou o Salão Internacional de Nova 

Iorque para apresentar ao mundo o novo Boxster Spyder, o 

novo roadster descapotável recheado de classe e com ar-

gumentos fortes que garantem o prazer de condução. Este 

desportivo, que convida a acelerar pelas estradas mais si-

nuosas e a enfrentar as curvas mais difíceis, apresenta um 

design baseado nos trâmites a que a Porsche já nos habi-

tou e tem apenas disponível, no que diz respeito à trans-

missão, uma caixa manual, de forma a aliar o estilo tradi-

cional a performances que os amantes da marca alemã já 

se acostumaram. De modo a diminuir o peso ao mínimo 

necessário e a aprimorar as performances, a versão base 

do novo Boxster Spyder vem despido de equipamento 

como rádio ou ar condicionado mas, caso se considere que 

a capota aberta não é suficiente para manter o habitáculo 

fresco nas tardes mais quentes de Verão, o ar condicionado 

pode ser solicitado como extra, assim como o sistema de 

som que habitualmente equipa os modelos da Porsche. 

No que à performance diz respeito, a versão mais entu-

siasmante do Boxster Spyder transfere para o asfalto 375 

cavalos de potência, debitados a partir de um motor 3.8 li-

tros, cuja base é a mesma que já equipa modelos como o 

911 Carrera S e o Cayman GT4. Feitas as contas, o Boxster 

Spyder vai dos 0 aos 100km/h em apenas 4,5 segundos, 

enquanto a velocidade máxima anunciada pela marca se 

fixa nos 290km/h, com os consumos médios anunciados 

a rondar os 9,9l/100km. 
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LUXURY  STYLE

PRESTIGE 750
O desenho da elegância 

Designing elegance
TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JEANNEAU/PRESTIGE YACHTS

É com o modelo 750 que a Prestige coloca no mercado 

mais uma embarcação repleta de elegância e bom gos-

to, que se constitui como uma opção a ter em conta para 

aqueles que pretendem viajar confortavelmente pelos 

mares e oceanos. Equipado com tecnologia de ponta, ca-

paz de performances invejáveis para o segmento e com 

uma aposta forte em acabamentos de excelência, este 

iate, mais do que um meio de transporte, assume-se como 

uma peça de luxo, ideal para aportar nos cais mais exclu-

sivos. Com 23 metros de comprimento, este iate a motor 

conta com um interior espaçoso e requintado, inundado de 

luz natural graças aos painéis laterais de vidro e às janelas 

no casco e no tecto. 

Providing a convincing option to bear in mind for any-

one planning to travel the seas and oceans in comfort, the 

750 model from Prestige brings to the market yet another 

vessel packed with elegance and good taste. Equipped 

with cutting edge technology, boasting enviable perfor-

mance levels for its segment, and with a strong presence 

of exceptional finishes, this yacht, more than a means of 

transport, is a luxury item, ideal for docking at the most 

exclusive harbours. Measuring in at 23 metres long, this 

motor yacht features a spacious, exquisite interior, flooded 

with natural light thanks to the side glass panels and win-

dows in the hull and the in the ceiling.
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No convés destaque para o leme duplo e espelhos de 

popa rebatíveis e reversíveis em plataforma. Desenvolvido 

com recurso a softwares específicos de desenho assistido 

por computador, o casco do Prestige 750 alia característi-

cas que o elevam a um nível de excelência de navegabili-

dade e conforto a bordo. Eficiente no que ao consumo diz 

respeito, graças à eficiência dos motores e ao controlo so-

bre o peso, o Prestige 750 é também uma embarcação com 

desempenhos de ponta graças ao motor MAN 1000, que 

debita 1200 cavalos e que permite ao 750 atingir os 28 nós 

de velocidade máxima ou os 24 nós de velocidade cruzeiro.

No interior, com uma decoração acolhedora baseada em 

tons claros, as quatro cabines têm espaço suficiente para 

que oito passageiros (acresce ainda uma cabine para mais 

dois tripulantes) usufruam do interior da embarcação, bem 

como dos seus espaços comuns.  

Highlights up on deck include the double helm and the 

huge lowerable swim platform at the stern. Developed us-

ing specific computer assisted design software, the hull of 

the Prestige 750 boasts features that lift it to exceptional 

levels of navigability and onboard comfort. Efficient when 

it comes to fuel consumption, thanks to the efficiency of 

its engines and weight control, the Prestige 750 also en-

joys incredible performance thanks to the MAN 1000 en-

gine, which delivers 1200 horsepower and enables the 

750 to reach a top speed of 28 knots, or a cruising speed  

of 24 knots.

Inside, with welcoming décor to a palette of light colours, 

all four cabins provide enough room for eight passengers 

(plus a cabin for two crew members) to enjoy the interior 

comforts, as well as its communal spaces.
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With the aim of gathering real time statistics to enable 

golfers to assess their performance, Portuguese-Ameri-

can entrepreneur Anthony Douglas has founded Hole19, a 

mobile application that is invading golf courses around the 

world. With 450,000 users already in more than 90 coun-

tries, this app has aerial images of every hole for more than 

27,000 golf courses (including full coverage in Portugal, 

Spain, the USA and the UK). Through the use of GPS, Hole19 

monitors each shot and registers scores on a scorecard.

Com o objectivo de recolher estatísticas em tempo real 

para os golfistas avaliarem o seu desempenho, o empreen-

dedor luso-americano Anthony Douglas fundou a Hole19, 

uma aplicação móvel que está a invadir os campos de golfe 

mundiais. Já com 450 mil utilizadores em mais de 90 paí-

ses, esta app tem imagens aéreas de todos os buracos de 

mais de 27 mil campos de golfe (incluindo cobertura total 

em Portugal, Espanha, EUA e Reino Unido). Através da uti-

lização do GPS, a Hole19 acompanha cada tacada e regista 

a pontuação num quadro de resultados.

HOLE19 INVADE CAMPOS DE GOLFE \\ HOLE19 INVADES GOLF COURSES

Located to the north of the Italian city of Milan, the Monza 

Race Track welcomed the first round of the renowned 

Blancpain Endurance Series 2015 car race. In this inaugu-

ral race in Monza, the Lamborghini Huracán GT3, driven 

by the Grasser Racing Team led by the trio Fabio Babini 

(from Italy), Andrew Palmer (from the USA) and Jeroen Mul 

(from Holland), dominated the race. Nevertheless, having 

been suspected of irregularities in their refuelling system, 

their victory was withdrawn. After the Belgian federation, 

the body responsible for the race before the International 

Automobile Federation (FIA), had confirmed their dis-

qualification, the bodies involved in the team’s participa-

tion launched a direct appeal to the FIA. Having achieved 

the third best time in the race rankings, the Lamborghini 

Huracán GT3 now saw the decision made in its favour. Re-

classified as the winner of the Blancpain Endurance Series 

in Monza, the car and the team will now be able to compete 

in the final round, which takes place on the Nürburgring, in 

Germany, on September 19 and 20. 

Situado a norte da cidade italiana de Milão, o Circuito de 

Monza acolheu a primeira ronda da conceituada prova 

de automobilismo Blancpain Endurance Series. Nesta 

prova inaugural em Monza, o Lamborghini Huracán GT3, 

pilotado pela Grasser Racing Team liderada pelo trio Fabio 

Babini (de Itália), Andrew Palmer (dos EUA) e Jeroen Mul 

(da Holanda), dominou a corrida. No entanto, por suspeitas 

de irregularidades no sistema de reabastecimento, a 

vitória foi-lhe retirada. Depois da federação belga, a 

responsável pela prova perante a Federação Internacional 

de Automobilismo (FIA), ter confirmado a desclassificação, 

as entidades envolvidas na participação da equipa 

avançaram com um apelo directamente à FIA. Tendo 

conseguido o terceiro melhor tempo na classificação da 

prova, o Lamborghini Huracán GT3 viu agora a decisão 

ser tomada a seu favor. Reclassificado como vencedor da 

Blancpain Endurance Series em Monza, o carro e a equipa 

vão agora poder competir na ronda final, que acontece a 19 

e 20 de Setembro, em Nürburgring, na Alemanha.

BLANCPAIN ENDURANCE SERIES 2015

\\SPORT SHOTS
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Nos subúrbios de Estocolmo, longe da azáfama da capi-

tal sueca, o complexo de golfe Bro Hof Slott é o espelho dos 

ambientes rurais escandinavos, que facilmente se encon-

tram a escassos quilómetros das grandes cidades. Neste 

enorme espaço, rico em património histórico e natural, a 

presença dos imensos e bem tratados relvados marcam a 

identidade de um complexo que se estende pelas margens 

do lago Mälaren, sob a aura do imponente castelo de Bro 

Hof. Num dos mais consagrados campos de golfe da Europa, 

um imenso verde estende-se por mais de sete quilómetros 

de comprimento e faz transparecer a paz bucólica reinante 

neste espaço.

In the suburbs of Stockholm, far from the hustle and 

bustle of the Swedish capital, the Bro Hof Slott golf com-

plex is the reflection of Scandinavian rural environments, 

which can easily be found a few kilometres from major 

cities. In this huge space, rich in historic and natural her-

itage, the presence of vast and well tended lawns marks 

the identity of a complex that stretches along the shores 

of Lake Mälaren, under the glow of the impressive castle of 

Bro Hof. An immense swathe of green extending for more 

than seven kilometres blesses what is one of Europe’s best 

reputed golf courses, revealing the bucolic peace that pre-

vails in this space.

Carácter escandinavo
Scandinavian character

PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT JOÃO AFONSO RIBEIRO \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY BRO HOF SLOTT

BRO HOF SLOTT 
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Em Bro Hof Slott, dois percursos fazem as delícias dos 

melhores golfistas do circuito mundial. Com característi-

cas bem distintas, tanto o Stadium Course como o Castle 

Course destacam-se como duas das mais entusiasmantes 

opções para competições de golfe no velho continente. 

Com 18 buracos cada, estes dois percursos respondem a 

diferentes necessidades. Inaugurado em 2007, o Stadium 

Course conta com uma forte presença de água, bunkers de 

grandes dimensões e rajadas de vento constantes, que o 

tornam extremamente desafiante. Já o Castle Course, que 

remonta a 2010, é menos ventoso e está mais afastado da 

água, sendo que o ambiente fortemente arborizado traz 

também dificuldades; não obstante, é menos exigente do 

ponto de vista técnico que o anterior. Em toda a sua envol-

vente, este campo de golfe sueco transmite um ambiente 

acolhedor no qual impera, num ponto central, o imponente 

castelo tipicamente escandinavo, que dá o nome e simbo-

liza este complexo de classe mundial e que alberga uma 

clubhouse, lojas, balneários e um restaurante. 

There are two layouts at Bro Hof Slott able to delight 

the finest golfers on the world circuit. With highly differ-

ing characteristics, the Stadium Course and the Castle 

Course both stand out as highly exciting options for golf 

competitions on the old continent. Each with 18 holes, the 

two layouts respond to different requirements. Opened in 

2007, the Stadium Course features plenty of water, large-

scale bunkers and continuous gusting wind, making it a 

tough challenge. Whereas the Castle Course, dating back 

to 2010, is more sheltered and further away from the water, 

with its wooded setting bringing its own set of difficulties. 

It is still less demanding, technically, than its colleague. In 

all of its surroundings, this Swedish golf course produces 

a welcoming environment, in which, at its heart, pre-

vails the impressive, typically Scandinavian castle, which 

gives it its name and symbolises this world class complex, 

while housing the clubhouse, shops, changing rooms and 

a restaurant.     




