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EQUIPA VILLAS&GOLFE TEAM

There’s no lack of words with us. Our world awakes, each 

day, with new places and adventures to share with you. We 

hunt out the best of subjects and people to fill our pages. In 

this issue we tackle subject matters such as geology and 

mining, the arts, palates, fashion, luxury… After a pains-

taking analysis of all the content, we’ve selected the very 

best. Another issue made with the same dedication as 

ever. Learn about the latest literary work Informal Econ-

omy – The case of Angola, written by Francisco Queiroz, 

which deals with various economic notions, applied to 

the Angolan context. Flick through the pages that address 

real estate brokerage in the country, and read the words 

of Luandino Carvalho, artist and Angolan cultural attaché  

in Portugal.  

Find your balance in the Ayurveda Parkschlösschen Spa 

and Hotel, in the valley of the Mosel River, in Germany. A 

veritable ‘sanctuary’ of ayurveda (one of mankind’s old-

est medicinal systems). And if the dream you are going to 

make come true is a boating adventure, then enjoy a mag-

nificent experience aboard the Viking 92 Convertible, a 

luxury recreational fishing boat that converts into a yacht. 

Innovations apart, go and hit some balls with a group of 

friends, or even on your own, at Golf Schloss Pichlarn, in 

the Austrian state of Styria. A gently rolling 18-hole golf 

course, surrounded by mountains, providing the perfect 

destination to relax with your family and practice your 

shots. This is a resort with a long history... dating back to 

the year 1009. Come and discover it! But not before you 

fall for the charms of Mother Nature in Malanje: beautiful 

sunsets, the stunning scenery of the Kalandula Falls and 

the Musseleje Falls. In this issue, there’s no lack of reasons  

to surrender. 

Connosco não há ausência de palavras. O nosso mundo 

desperta, a cada dia, com novos lugares e aventuras para 

consigo partilhar. Buscamos o melhor dos temas e das 

pessoas para preencher as nossas páginas. Neste número 

abordamos temas da área da geologia e minas, das artes, 

dos paladares, da moda, do luxo... Depois de uma análise 

minuciosa a todos os conteúdos, seleccionámos os me-

lhores. Mais uma edição feita com a mesma dedicação 

de sempre.  Conheça a mais recente obra literária Econo-

mia Informal - O caso de Angola, da autoria de Francisco  

Queiroz, que se debruça sobre as várias noções de econo-

mia, aplicadas ao contexto angolano. Folheie também as 

páginas que abordam a mediação imobiliária no país, e leia 

as palavras de Luandino Carvalho, artista plástico e adido 

Cultural de Angola em Portugal.  

Busque o equilíbrio no Ayurveda Parkschlösschen Spa e 

Hotel, no vale do Rio Mosela, na Alemanha. Um autêntico 

‘santuário’ ayurveda (um dos mais antigos sistemas me-

dicinais da humanidade). E se o sonho que o vai concre-

tizar é uma aventura de barco, então viva uma magnífica 

experiência no Viking 92 Convertible, um luxuoso barco 

de pesca desportiva que se converte num iate. Inovações 

à parte, vá competir com um grupo de amigos, ou até mes-

mo sozinho, no Golf Schloss Pichlarn, na pequena vila da 

Estíria, na Áustria. Um campo de 18 buracos, suavemente 

ondulado, rodeado pelas montanhas é o destino perfeito 

para descansar em família e para dar umas tacadas certei-

ras. Trata-se de um resort com uma longa história... que re-

monta ao ano 1009. Venha descobri-lo! Mas não sem antes 

se apaixonar pelos encantos da mãe natureza em Malanje: 

os belíssimos pores-do-sol, as paisagens deslumbrantes 

das Quedas de Kalandula, e a Cascata de Musseleje. Nesta 

edição, o que não faltam são motivos para se render. 

Mais um número! Another issue! 

DITORIAL
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O projecto Palankinha da APDES, desenvolvido em parce-

ria com a Associação Angola para a Educação de Adultos 

e assim baptizado pelas crianças que estudam na Escola 

Primária N.º 5052 do Bairro de Capalanca, no Município 

de Viana, província de Luanda, teve também o apoio do  

Ministério da Educação de Angola pelo carácter pioneiro 

da metodologia proposta. 

O pioneirismo desta ‘escola modelo’ fundamenta-se pela 

dinâmica comunitária e participativa que irá ser impressa 

em todas as dimensões do projecto: o desenho arquitectó-

nico equilibrado, o respeito pelo ambiente e o modelo pe-

dagógico inspirado na Escola da Ponte (Portugal). 

O projecto pretende, assim, transformar a Escola nº 5052 

na Escola da Palankinha, não só reabilitando a sua es-

trutura física, mas dotando-a de todos os instrumentos  

que potenciem o seu papel de motor de desenvolvimento 

comunitário.

O fim do maior mercado de marfim do mundo foi anuncia-

do recentemente pelo governo chinês. As vendas internas 

de marfim serão proibidas naquele país até ao final de 2017, 

com as primeiras fábricas a fechar até 31 de Março de 2017. 

A notícia foi recebida com enorme satisfação por organi-

zações ambientais, uma vez que a China é um dos maiores 

mercados globais de marfim, onde o material é usado em 

jóias, móveis e até na medicina tradicional do país.

Mais de 20 mil elefantes são mortos anualmente fazendo 

com que seja uma espécie em vias de extinção e, por esse 

facto, existe desde 1989 um tratado internacional que proí-

be a venda de marfim extraído após 1975 (CITES). Apesar 

de ter sido constantemente ignorado e de existirem al-

guns países sem uma lei que proíba o seu comércio, como 

a Austrália, o plano da China já dá sinais de que a procura e 

a venda estão a decair.

The Palankinha project by APDES, developed in partner-

ship with the Angola Association for Adult Education and 

thus named by the pupils at Primary School No. 5052 of 

Capalanca Neighbourhood, in the Municipality of Viana, 

in the province of Luanda, also enjoyed the support of the 

Ministry of Education of Angola for the pioneering nature 

of the proposed methodology. 

The pioneering spirit of this ‘model school’ is founded on 

the community and participatory dynamics that will be 

present in every dimension of the project: the balanced 

architectural design, the respect for the environment  

and the educational model inspired by the Escola da  

Ponte (Portugal). 

The project thus aims to transform School No. 5052 into 

the Palankinha School, not only by renovating its physical 

structure, but also by endowing it with every instrument to 

enhance its role as a catalyst for community development.

The end of the world’s largest ivory market was recently 

announced by the Chinese government. Internal sales of 

ivory will be banned in China by the end of 2017, with the 

first factories to be closed by March 31, 2017. The news was 

received with huge satisfaction by environmental organi-

sations, given that China is one of the largest global mar-

kets for ivory, where the material is used in jewellery, furni-

ture and even in the country’s traditional medicine.

More than 20,000 elephants are killed annually, making 

it an endangered species and, for this reason, since 1989 

there has been an international treaty banning the sale of 

ivory extracted after 1975 (CITES). Despite being constant-

ly ignored and the existence of some countries without a 

law banning ivory trade, such as Australia, China’s plan 

goes to show that demand and sales are in decline.

PALANKINHA

FIM DO MARFIM NA CHINA // END OF IVORY BY CHINA\\NEWS
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Carolina Cerqueira, Ministra da Cultura de Angola, no final 

de uma visita aos grupos carnavalescos União Imbondeiro 

do Cazenga e Recreativo do Kilamba do Rangel, reconhe-

ceu o espírito de sacrifício, abnegação e compreensão de-

monstrados pelos responsáveis dos grupos. Apesar das di-

ficuldades, a governante apelou ao envolvimento de todos 

para continuarem a manter o Carnaval como maior mani-

festação cultural do país.

A intenção do grupo União Imbondeiro do Cazenga, que 

tem no semba a sua marca, é conseguir estar sempre en-

tre os melhores e resgatar e preservar os valores culturais e 

cívicos mais representativos da municipalidade.

O Recreativo do Kilamba propõe como tema uma reflexão 

sobre as conquistas alcançadas pelo povo angolano, fru-

to da capacidade de liderança do Presidente da República, 

José Eduardo dos Santos.

Os australianos da Lucapa Diamond Company, que ex-

ploram a mina de Lulo em parceria com a empresa esta-

tal Endiama, anunciaram a descoberta de um diamante 

de 277 quilates, de qualidade premium, que entra para o 

livro de recordes como o segundo maior encontrado em 

Angola. Este achado aconteceu a 13 de Fevereiro, um ano 

após a descoberta de um diamante com 404 quilates na 

mesma região de Lunda Norte, o maior alguma vez en-

contrado no país.

The Australians of the Lucapa Diamond Company, which 

work the Lulo wine in partnership with state-owned 

company Endiama, have announced the discovery of a 

277-carat diamond, of premium quality, which enters the 

record books as the second largest diamond ever found in 

Angola. This find took place on February 13, a year after the 

discovery of a diamond with 404 carats in the same region 

of Lunda Norte, the largest ever found in the country.

Uma sombra atrás de mim, obra apresentada na União dos 

Escritores Angolanos, em Luanda, é o segundo livro da au-

tora Denise Madleine, uma história de suspense que ajuda 

a promover discussões e análises à volta de conceitos de 

natureza sociológica, como a interacção social entre pes-

soas com interesses, culturas e objectivos de vida diferen-

tes. A angolana radicada em Lisboa, por motivos académi-

cos, demonstra ter amadurecido como autora de romances 

juvenis ao narrar uma complexa e apaixonante história.

O seu livro de estreia, Minha Vida Perfeitinha e Complica-

da, lançado em 2013, foi escrito por influência da cultura do 

Brasil, país onde viveu durante algum tempo. 

Uma sombra atrás de mim (A shadow behind me), the 

work presented at the União dos Escritores Angolanos, in 

Luanda, is the second book from author Denise Madleine, 

a thriller that helps promote discussion and analysis con-

cerning concepts of a sociological nature, such as social 

interaction between people with different interests, cul-

tures and life goals. The Angolan living in Lisbon, for aca-

demic reasons, reveals that she has matured as an author 

of children’s novels in telling a complex and exciting sto-

ry. Her debut novel, Minha Vida Perfeitinha e Complicada, 

launched in 2013, was written after being influenced by 

Brazilian culture, having lived in Brazil for a while. 

Carolina Cerqueira, Angola’s minister for culture, at the end 

of a visit to the União Imbondeiro do Cazenga and Recre-

ativo do Kilamba do Rangel carnival groups, recognised the 

spirit of sacrifice, self-denial and understanding demon-

strated by those responsible for the groups. In spite of the 

difficulties, the minister appealed for the involvement of 

everyone to continue the status of carnival celebrations as 

the greatest cultural manifestation in Angola.

The intention of the União Imbondeiro do Cazenga group, 

renowned for its semba, is to always be among the best 

and to salvage and preserve the cultural and civic values 

that best represent the municipality.

The Recreativo do Kilamba group proposes, as the theme, 

a reflection on the conquests achieved by the Angolan 

people, resulting from the solid leadership of the Angolan 

president José Eduardo dos Santos.

Last December, Angolan company Lucitur – Gestão de 

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

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

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

huge impact on the development of the business com-

munity, on job creation and on the promotion of national 

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

dential and tourism complex will be built taking into ac-

count excellence in land-use planning, the promotion of 

environmental protection measures and sustainable de-

velopment. With an estimated investment of 2.636 billion 

dollars, Elefantes Bay will be a standout centre for tourism 

in Southern Africa.

GRUPOS CARNAVALESCOS // CARNIVAL GROUPS

DIAMANTE // DIAMOND PREMIUM

DENISE MADLEINE
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AMOR MATERNO 
Talvez poucos tenham dado pela sua presença. Nós demos! Parámos. Olhámo-

los, enquanto pisámos as rochas firmes neste solo africano. Traçámos as origens. 

Observámos em silêncio. É admirável a paciência desta mãe. O respeito. A 

humildade. A beleza que ela carrega às costas – o filho.  Aqui, cultiva-se o amor. 

Cuida-se. Dá-se colo. Aquece-se o corpo. O fascínio do poder maternal. Alguns 

dizem que é sorte. Talvez. Ou talvez seja mais o destino, o amor ao próximo. A luz, a 

calmaria e até os pulos alegremente contagiantes… sorriem. Entre todos os amores, 

este é o mais poderoso. Sentimento maternal, o mais sublime entre todos os outros. 

Uma imensurável emoção. Transcende as histórias e os tempos. É poema mesmo 

quando pouco fala. Enrolada num pedaço de pano colorido, aquela pequena criança, 

sensível e tão genuína passeia às costas da progenitora, dia após dia, até dar os 

primeiros passos. Crescerá. É certo e sabido. E adulto se tornará. O tempo vai passar. 

Mesmo o tempo sem horas. 

MATERNAL LOVE
Maybe few have noticed their presence. We noticed! We stopped. We looked at 

them, while stepping over the firm rocks of this African soil. We traced where they 

came from. We watched on in silence. The patience of this mother is admirable. The 

respect. The humility. The beauty she carries on her back – her child. Here, love is 

being cultivated. Care is being taken. A knee is offered to bounce on. The body is 

warmed. The fascination of materal power. Some say it’s luck. Perhaps. Or maybe 

is has more to do with fate, loving thy neighbour. The light, the calm and even the 

joyfully infectious bouncing… they smile. Of all loves, this is the most powerful. 

That motherly feeling, the most sublime of them all. An immeasurable emotion. 

It transcends history and time. It’s poetry even when little is said. Rolled up in a 

piece of colourful cloth, that small child, sensitive and so naturally travelling on its 

mother’s back, day after day, until it takes its first steps. It will grow. That’s for sure. 

And it will become an adult. Time will pass. Even time without hours.

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

ROCHEDO POR DE CIMA DAS QUEDAS DE KALANDULA
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COM TEMPO 
A natureza é um encanto. O aroma a liberdade e ar puro, no meio das 

fragilidades do mundo. Consegue-se sentir paz e harmonia neste lugar. 

De frente para nós, ali está ela, com seu cabelo preso, envolvido num 

lenço, e seu vestido de tecidos africanos. Sorriu. Ficou registado. Ainda 

houve tempo para mais uma, e mais uma, e todas as que quiséssemos. 

Ela posava para nós. Preservámos. A mulher, a flor mais sublime que a 

natureza pode ter. É de uma simplicidade e singularidade únicas. Ilumina, 

de quando em vez. Ali, no meio da essência da vida natural, todos sentem 

o reflexo das energias da terra. Olhámos em redor e tudo ‘padece’ de 

uma beleza incalculável. Ao fundo, no penedo, caem leves águas. As 

árvores estão enormes, deixam-nos respirar ar puro e elevar a alma aos 

céus. Fechámos os olhos. Descontraímos. Mentalmente absorvemos as 

energias positivas da floresta. Um espaço sem fim.  

WITH TIME
Nature is enchanting. The freedom infused aroma and the pure air, in the 

midst of the fragile world. You can feel peace and harmony in this place. In 

front of us, there she is, with her hair tied, wrapped in a scarf, and her dress 

of African fabrics. She smiles. She is captured on film. There’s still time for 

one more, and another and all that we could ever want. She was posing 

for us. We preserved the moment. The woman, the most sublime flower 

nature could have. She/it is of unique simplicity and singularity. It lights 

up, from time to time. There in the middle of the essence of natural life, 

everyone feels the reflection of the earth’s energies. We look around us and 

everything ‘is suffering’ from an incalculable beauty. At the bottom, on the 

rock, gentle waters fall. The trees are huge, they allow us to breathe pure air 

and to lift our spirits to the skies. We close our eyes. We relax. Mentally we 

absorb the positive energies of the forest. An endless space. 

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

GRUTAS DE UÍJE



FRANCISCO 
QUEIROZ

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY LUATY ALMEIDA

«Comungo de uma visão estruturalista de 
economia informal em África» // «I endorse 

a structuralist vision of the informal economy 
in Africa»

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

Actualmente, vive na capital de Angola, mas foi junto às 

planícies verdes da província de Bié, em Cunje, Kuito, que 

Francisco Queiroz deu os primeiros passos. Ali fez a ins-

trução primária, no Kunhinga. Viveu nas Mupas (Catabola, 

Bié) e, mais tarde, no Yongo (Xá Muteba, Malanje) até ir vi-

ver para Luanda. Aos 15 anos, por questões de dificuldades 

financeiras familiares e doença, interrompeu os estudos. 

Aos 17 anos começou a tratar dos negócios da família. E só 

aos 21 anos, já adulto, regressou à vida académica (sétima 

classe). Cumpriu o serviço militar. Ingressou na carreira de 

docente. Tornou-se decano da Faculdade de Direito, onde 

estudou. Foi magistrado do Ministério Público; assistente 

para Assuntos Diplomáticos do Presidente da República, 

entre muitos outros cargos. Agora, aos 66 anos, assume a 

pasta do Ministério da Geologia e Minas. É casado e tem 

três filhos. Em entrevista à Villas&Golfe dá a conhecer 

a sua mais recente obra literária: Economia Informal - O 

caso de Angola; fala dos métodos da economia tradicional, 

presentes no campo e nas cidades; e pronuncia-se acerca 

da actual realidade económica. 

He currently lives in the capital of Angola, but Francisco 

Queiroz took his first steps next to the green plains of the 

province of Bié, in Cunje, Kuito. There he went to prima-

ry school, in Kunhinga. He lived in Mupas (Catabola, Bié) 

and later in Yongo (Xá Muteba, Malanje) until he moved to  

Luanda. Due to the family’s financial difficulties and illness 

he interrupted his studies at the age of 15. At 17 he began 

to take care of the family business. And it was only at the 

age of 21, when he was already an adult that he returned 

to academic life (year seven). He did his military service. 

He embarked on a career as university lecturer. He became 

dean of the Law Faculty, where he had studied. He was a 

magistrate of the Public Prosecutor’s Office; Assistant for 

Diplomatic Affairs of the President of the Republic, among 

many other positions. Now, aged 66, he takes on the port-

folio of the Ministry of Geology and Mines. He is married 

and has three children. In an interview with Villas&Golfe he 

introduces his most recent literary work: Informal Econo-

my - The case of Angola; he speaks about the methods of 

traditional economy, present in the countryside and in the 

cities; and talks about the current economic situation.
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O seu mais recente livro incide sobre Economia Informal 

- O Caso de Angola. Que mensagem quer passar?

Neste livro estudei o fenómeno da economia informal 

em África, partindo da experiência, muito rica, de Angola. 

Procurei contribuir para a definição, com o máximo de 

rigor técnico possível, de um conceito universal de «eco-

nomia informal» e, deste modo, diferenciá-lo das noções 

de «economia ilegal» e de «economia tradicional», pois 

há a tendência, sobretudo nos países da OCDE (Organiza-

ção para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), de 

confundir aquelas três formas de manifestação económi-

ca. Para isso, foi necessário estudar as causas desse fenó-

meno, as formas de manifestação e a abrangência social 

do mesmo. O livro termina com uma proposta de enqua-

dramento institucional da economia informal na econo-

mia oficial, aproveitando-se deste modo o enorme poten-

cial económico que a economia tem.

Em que é que se distingue da economia ilegal.

Economia ilegal e economia informal não se confun-

dem. Uma é um caso de polícia, a outra é um caso de políti-

ca. Economia informal é a relação económica socialmente 

admissível, desenvolvida à margem das regras jurídico-

-económicas em vigor, com prejuízo dos indicadores ma-

croeconómicos. Neste conceito podemos identificar os 

elementos da relação, que são os agentes singulares que 

desenvolvem quaisquer actos económicos sem estarem 

munidos das licenças e outros requisitos legais para o 

exercício desses actos; as regras jurídico-económicas, que 

In your latest book focuses on Informal Economy - The 

Case of Angola. What message do you want to pass on?

In this book I studied the phenomenon of informal econ-

omy in Africa, starting with the, very rich experience of 

Angola. I have tried to contribute to the definition of a uni-

versal concept of «informal economy» with the utmost 

technical rigor possible and in this way to distinguish it 

from the notions of «illegal economy» and of «traditional 

economy», as there is a tendency, especially in the OECD 

(Organization for Economic Co-operation and Develop-

ment) countries, to confuse those three forms of economic 

manifestation. To this end, it was necessary to study the 

causes of this phenomenon, the forms of manifestation 

and its social scope. The book ends with a proposal for an 

institutional framework of the informal economy in the 

official economy, thus taking advantage of the enormous 

economic potential that the economy has.

In which way does it differ from the illegal economy?

Illegal economy and informal economy are not to be 

confused. One is a police matter; the other is a political 

matter. Informal economy is the socially acceptable eco-

nomic relationship, developed on the fringes of existing le-

gal and economic rules, at the expense of macroeconomic 

indicators. In this concept we can identify the elements of 

the relationship, which are the individual agents who de-

velop any economic acts without being provided with the 

licenses and other legal requirements for the exercise of 

these acts; the legal-economic rules, which are the legal 

«Economia ilegal e economia 
informal não se confundem» \\ 
«Illegal economy and informal 

economy are not to be confused»

são as balizas legais para o exercício da actividade econó-

mica; e o prejuízo na avaliação dos indicadores macroe-

conómicos, como o PIB, a inflação, o emprego, a pobreza, 

os índices de preços no consumidor, a paridade cambial, 

etc. Todos estes indicadores acabam sendo falseados pela 

existência generalizada da economia informal porque não 

são contabilizados nas contas nacionais.

E a economia tradicional ainda se manifesta nos dias de 

hoje, de que forma?

As autoridades coloniais em África não conseguiram 

cobrir totalmente as áreas interiores dos territórios colo-

nizados e impor aí as regras dos sistemas culturais, polí-

ticos, económicos, religiosos, de justiça, etc., que trouxe-

ram da Europa. Quando os povos dos países colonizados 

conquistaram a independência, cinco séculos depois da 

colonização, assumiram realidades sociais em que se so-

brepõem os sistemas coloniais trazidos pelos europeus e 

os sistemas tradicionais ancestrais existentes. Ao nível da 

economia, assiste-se também à sobreposição de sistemas. 

Existe uma economia tradicional subjacente à economia 

oficial, sobretudo nas áreas rurais. A economia tradicional 

manifesta-se de acordo com as regras do sistema tradicio-

nal e assenta na propriedade 

dominial comunitária (cuja 

ideologia pode ser chama-

da «comunitarismo» – di-

ferente de comunismo), em 

que a família é a principal 

unidade económica. Trata-

-se, é certo, de um sistema 

que não resiste à pujança dos sistemas mais modernos da 

economia baseada na propriedade privada e no mercado. 

Mas é um facto que a economia tradicional existe e não 

deve ser confundida com a economia informal, pois tem 

causas, modos de manifestação, agentes e fins diferentes 

dos da economia meramente informal. 

Então, como estão as economias africanas? 

Há nas economias africanas um potencial económico 

enorme que está a ser desperdiçado porque os agentes da 

economia informal e da economia tradicional não estão in-

cluídos nas políticas e nos programas económicos dos go-

vernos por serem consideradas como meras práticas eco-

nómicas isoladas. Essa exclusão económica talvez explique 

em grande parte o atraso em que as economias africanas 

se encontram actualmente. Eu comungo de uma visão es-

truturalista de economia informal em África. Por isso, pro-

ponho que a mesma seja vista como um verdadeiro sector 

de economia e que, de acordo com essa visão macroeco-

nómica, seja enquadrada, de modo adequado, na economia 

oficial, isto é, nas políticas e programas dos governos. 

goal posts for the exercise of economic activity; and the 

expense in the assessment of macroeconomic indicators, 

such as GDP, inflation, employment, poverty, consumer 

price indices, exchange parity, etc. All these indicators end 

up being distorted by the widespread existence of the in-

formal economy because they are not accounted for in the 

national accounts.

And in what way does the traditional economy still 

manifest itself today?

The colonial authorities in Africa did not manage to ful-

ly cover the inland areas of the colonised territories and to 

impose, there, the rules of the cultural, political, econom-

ic, religious, justice systems, etc. that they brought from  

Europe. When the people of colonised countries conquered 

their independence, five centuries after colonisation, they 

took on social situations in which the colonial systems 

brought by the Europeans and the existing traditional an-

cestral systems overlapped. In terms of the economy there 

is also an overlap of systems. There is a traditional econ-

omy underlying the official economy, especially in rural 

areas. The traditional economy manifests itself in accor-

dance with the rules of the traditional system and is based 

on community owned prop-

erty (the ideology of which 

can be called «communi-

tarianism» - different from 

communism), in which the 

family is the principal eco-

nomic unit. This is, for sure, a 

system that does not with-

stand the strength of the more modern economy systems 

based on private property and the market. But it is a fact 

that the traditional economy exists and should not be con-

fused with the informal economy, because it has causes, 

ways of manifestation, agents and purposes different to 

those of the merely informal economy.

So, how are the African economies doing?

There is enormous economic potential in African econ-

omies that is being wasted because the agents of the in-

formal economy and the traditional economy are not in-

cluded in the policies and in the economic programmes of 

the governments because they are considered to be mere-

ly isolated economic practices. This economic exclusion 

may largely explain the delay of African economies today. 

I endorse a structuralist vision of the informal economy in 

Africa. That is why I propose that it is to be seen as a true 

economic sector and that, in accordance with this macro-

economic vision, it is framed within the official economy 

in an appropriate way, that is, in the governments’ policies 

and programmes. 
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De que forma, na prática, os ministérios, por exemplo, 

podem colmatar estas informalidades? 

As medidas que proponho são de natureza legal, econó-

mica e educativa. Legal: os agentes desse sector não es-

truturado de economia seriam licenciados de modo muito 

simples e prático, mediante o registo da sua identidade, 

do tipo de actividade e do local onde desenvolve essa ac-

tividade. Condição obrigatória, à partida, seria fazer o seu 

registo fiscal como contribuinte, de modo célere e gratuito. 

Esse registo daria lugar a uma carteira de identidade que o 

habilitaria a exercer legalmente a actividade no sector não 

estruturado de economia. Económica: para que aderissem 

a este registo, os agentes do sector não estruturado teriam 

que ver vantagens económicas. Uma dessas vantagens 

seria a garantia do acesso ao sector oficial da economia e 

aos seus circuitos oficiais. Uma outra seria a possibilida-

des de acesso a créditos para o exercício da sua actividade, 

com bonificação de juros ou na garantia do Estado a esses 

créditos. Educativa: a medida com maior potencial de sus-

tentabilidade desta solução seria, obviamente, a educação 

e formação, pois são os meios de motivação pessoal que 

conduzem ao conhecimento e prática da economia oficial 

e de toda a cultura que a en-

volve, bem como do conjun-

to de regras e práticas que 

deve ser observado para o 

seu exercício.

Que limites se devem co-

locar nas transações eco-

nómicas, para que não haja 

informalidades no sistema? 

O cumprimento estrito da lei é a garantia para que as 

transacções económicas não caiam na informalidade. O 

modo de fazer cumprir a lei não pode ser nem muito bu-

rocratizada e complicada, nem muito permissiva. Se a apli-

cação da lei passar por processos muitos burocratizados, 

complicados e demorados, os agentes da economia ten-

dem a contornar essas leis, caindo na ilicitude, ou mesmo 

na ilegalidade. Noutros casos, os agentes da economia 

honestos fogem de mercados complicados e refugiam-se 

em outros mercados mais eficazes e céleres. Noutros casos 

ainda, não podendo cumprir a lei e não tendo outros mer-

cados para se refugiar, os agentes da economia acabam 

por aderir à informalidade, no quadro do sector informal e 

do sector tradicional de economia, em que não há burocra-

cia e tudo é simples e célere.

É um homem ligado à Geologia e Minas. O que o fez ter 

vontade de escrever um livro sobre «Economia infor-

mal»? Foi por achar que os problemas da economia (ou da 

má economia) podiam causar transtornos irreversíveis ao 

país?

In practice, how can ministries, for example, rectify 

these informalities? 

The measures I propose are of a legal, economic and 

educational nature. Legal: the agents of this unstructured 

economy sector would be licensed in a very simple and 

practical way, by registering their identity, the type of ac-

tivity and the place where they practice this activity. An 

obligatory condition, from the outset, would be to register 

them as a taxpayer, in a quick and cost-free way. This reg-

istration would give rise to an identity card entitling them 

to legally pursue their activity in the unstructured econo-

my sector. Economic: in order to register themselves, the 

agents of the unstructured sector would need to see eco-

nomic advantages. One of these advantages would be the 

guarantee of access to the official sector of the economy 

and its official circuits. Another would be the possibility of 

access to loans for the exercise of their activity, with sub-

sidised interest or state guaranteed. Educational: the mea-

sure with the greatest potential for the sustainability of this 

solution would obviously be education and training, these 

being the measures for personal motivation that lead to 

the knowledge and practice of the official economy and the 

entire culture surrounding it, 

as well as the set of rules and 

practices that must be ob-

served for its exercise. 

What limits should be 

placed on economic trans-

actions so that there are no 

informalities in the system? 

Strict compliance with the 

law is the guarantee that economic transactions will not 

fall into informality. The way of enforcing the law cannot 

be too bureaucratic and complicated, nor too permissive. 

If law enforcement goes through very bureaucratic, com-

plicated and time-consuming processes, the economy’s 

agents tend to bypass these laws, falling into illicitness, 

or even into illegality. In other cases, honest agents of the 

economy shy away from complicated markets and take 

refuge in other more efficient and expeditious markets. In 

even other cases, not being able to comply with the law 

and not having other markets to take refuge in, the agents 

of the economy end up joining informality, within the in-

formal sector and the traditional sector of economy, where 

there is no bureaucracy and everything is simple and ex-

peditious.

You are a man involved in Geology and Mines. What 

made you want to write a book on «Informal Economy»? 

Was it because you thought that the problems of the 

economy (or of the bad economy) could cause irreversible 

problems to the country? 

Sou um Mestre em Ciências Jurídico-económicas em-

prestado ao sector de geologia e minas, onde estou com 

muito orgulho. A minha dissertação de mestrado foi sobre 

economia informal. Além disso, sou docente universitário, 

com a categoria de Professor Associado, na Universidade 

Agostinho Neto, onde ensino a disciplina de Direito Econó-

mico. O livro que agora foi lançado é o resultado dos estudos 

que fiz para o mestrado, bastante enriquecido pelo conheci-

mento que possuo da legislação económica angolana e por 

aquilo que conheço e vivencio da nossa economia oficial e 

informal. Essa é a razão por que escrevi e publiquei este livro 

e tenho escrito e publicado, em jornais e revistas de espe-

cialidade, sobre questões jurídico-económicas em geral.

Recentemente levaram Angola e a Geologia, com um 

caso de estudo, a Cape Town, onde foram premiados. Que 

importância teve estarem presentes nesse acontecimento?

Cape Town é a cidade sul-africana onde se realiza anual-

mente uma das maiores feiras de minas do mundo, o In-

daba Mining. As novidades que levámos foram as desco-

bertas de novas ocorrências mineiras que o sector está a 

conhecer através do Planageo (Plano Nacional de Geolo-

gia). O modo de o fazer foi um evento que ocorreu num lo-

cal específico, com convidados e com intervenções muito 

focadas nas oportunidades de investimento no sector mi-

neiro angolano, especialmente das oportunidades que re-

I have a master’s degree in legal-economic sciences, and 

I am on loan to the geology and mining sector, where I am 

proud to be. My master’s dissertation was on the informal 

economy. Apart from this, I am a university lecturer, with 

the rank of Associate Professor at Agostinho Neto Univer-

sity, where I teach Economic Law. The book that has now 

been launched is the result of the studies I have done for 

the master’s degree, greatly enriched by my knowledge 

of Angolan economic legislation and by what I know and 

experience in our official and informal economy. This is 

the reason why I wrote and published this book and I have 

written and published in newspapers and specialist maga-

zines on legal-economic issues in general. 

You recently took Angola and Geology, with a case study, 

to Cape Town, where they were awarded. How important 

was it for them to be present at this event? 

Cape Town is the South African city where one of the 

largest mining fairs in the world, Indaba Mining, takes 

place each year. The news that we took there were the 

discoveries of new mining occurrences that the sector is 

finding out about through Planageo (the National Geology 

Plan). The way of doing this was an event that took place 

in a specific location, with invited guests and with inter-

ventions highly focused on the investment opportunities 

in the Angolan mining sector, especially the opportunities 

«Há nas economias africanas um 
potencial económico enorme que 

está a ser desperdiçado» \\ «There 
is enormous economic potential 

in African economies that is being 
wasted»
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sultam das novas descobertas, através do que se designou 

Angola Business Mining Forum. O evento saldou-se num 

enorme sucesso de organização e participação, pelo que 

fomos agraciados com o prémio de melhor caso de estudo. 

Levámos as descobertas do Complexo Gabroanortositco 

do Cunene (o maior do mundo, com 45.000 km2) com po-

tencial para platina, ouro, manganês, titânio, granito negro, 

entre outros; a extensão do Coper Belt do Congo e da Zâm-

bia no interior de Angola, em mais de 1/3 do total desse 

complexo (grande potencial de cobre, carvão mineral, ouro 

e ferro); a extensão do Complexo de Cassinga para Leste, 

em mais de metade do actualmente conhecido (grande 

potencial de ferro e ouro); as descobertas de novas provín-

cias kimberlíticas para diamantes, entre outras novidades 

geológico-mineiras. 

Que avanços se têm notado no sector da geologia e mi-

nas, e por onde passa o plano estratégico para 2017?

O ano de 2017 está a ser dedicado à continuidade do 

Planageo, na vertente dos levantamentos geológicos e 

geoquímicos conducentes ao mapeamento geológico-mi-

neiro de todo o território à escala de 1:250.000; 1:100.000 e, 

nalguns casos, 1:50.000, até final de 2018. Estamos apos-

tados na melhoria do sistema de registo, licenciamento e 

cadastro mineiros para 

proteger as descobertas 

de novas ocorrências de 

ataques predatórios que 

não se enquadrem na 

política de longo prazo do 

executivo para o sector, e 

dar andamento prioritário 

à carteira de investimentos de curto prazo. Temos condi-

ções para arrancar com dois projectos de ferro, um de ouro, 

dois de fosfatos, e dois de médio porte de diamantes (an-

tes da grande mina do Luaxe, talvez o maior kimberlito do 

Mundo), e aumentar fortemente as exportações de rochas 

ornamentais em bruto e beneficiadas.  

Como é o seu dia-a-dia? O que faz nos tempos livres? 

Gosto de conviver com os amigos e com a família. Gosto 

de rir e fazer rir, de sentir amizade e carinho e de ter a cer-

teza de que quando morrer não vou ser esquecido.

Gosto de escrever matérias técnicas e científicas (para 

além do livro sobre economia informal, recentemente pu-

blicado, participei em obras colectivas e publiquei em re-

vistas de especialidade e jornais muitos artigos científicos 

e de opinião sobre diversos temas, mas especialmente 

jurídico-económicos) e tenho um prazer especial em es-

crever romances, contos e poemas. Já publiquei um livro 

de contos (O Semeador de Pedrinhas), muitos poemas, um 

dos quais foi musicado (Eu Quero um Rumo) e estou agora 

a escrever mais um romance e lições de Direito Económico 

(A Constituição Económica Angolana) para ser publicado, 

possivelmente, este ano. 

that result from the new discoveries, through what was 

called the Angola Mining Business Forum. The event was 

a massive success in terms of organisation and participa-

tion, for which we were awarded the best case study award. 

We took with us the discoveries of the Cunene Anorthosite 

Complex (with 45,000 km2 the largest in the world) with 

potential for platinum, gold, manganese, titanium, black 

granite, among others; the extension of the Copper Belt 

of Congo and Zambia into Angola’s interior, in more than 

1/3 of the total of this complex (great potential for copper, 

coal, gold and iron); the extension of the Cassinga Complex 

to the east, of more than half of what is currently known 

(great potential for iron and gold); the discoveries of new 

kimberlite provinces for diamonds, among other geologi-

cal-mining news. 

What progress has been made in the geology and mining 

sector, and where is the strategic plan for 2017 heading? 

2017 is being dedicated to the continuity of Planageo, in 

terms of geological and geochemical surveys leading to 

geological-mining mapping of the entire territory at scales 

of 1:250,000; 1:100,000 and, in some cases, 1:50,000 by the 

end of 2018. We are endeavouring to improve the mining 

registration, licensing and cadastre system to protect the 

discoveries of new oc-

currences from predatory 

attacks, which do not fit 

the long-term policy of 

the government for the 

sector, and give priority 

to the short-term invest-

ment portfolio. We are in a 

condition to start with two iron, one gold, two  phosphate, 

and two midsize diamond projects (before the large Luaxe 

mine, maybe the largest kimberlite in the world), and to 

strongly increase exports of raw and processed ornamen-

tal stones.

 

How is your everyday life? What do you do in your spare 

time? 

I like to spend time with friends and family. I like to laugh 

and make people laugh, to feel friendship and affection, 

and to be certain that when I die I will not be forgotten.

I like to write technical and scientific material (besides 

the recently published book on informal economy, I have 

participated in collective works and I have published many 

scientific and opinion articles on various subjects, but 

especially legal-economic in specialist magazines and 

newspapers) and I take special pleasure in writing novels, 

short stories and poems. I have already published a book 

of short stories (O Semeador de Pedrinho), many poems, 

one of which was set to music (Eu Quero um Rumo) and 

I am now writing another novel and lessons in Economic 

Law (A Constituição Económica Angolana) to be pub-

lished, possibly, this year. 

«Gosto de rir e fazer rir, e de ter a 
certeza de que quando morrer não vou 
ser esquecido»\\ «I like to laugh and 
make people laugh, and to be certain 

that when I die I will not be forgotten»
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ECONOMY  BUSINESS

ADA - ACERIA ANGOLA
Por um país auto-suficiente 
For a self-sufficient country 

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

Georges Choucair, nascido em Dakar, apaixonou-se 

por Angola há 24 anos. Iniciou a sua actividade profissio-

nal com a importação de bens gerais, mas o sucesso que 

alcançou numa padaria industrial levou-o a vislumbrar a 

oportunidade da produção de varão de aço, num país em 

que a guerra deixou um vasto rasto de sucata, a sua ma-

téria-prima principal. Apesar dos tempos difíceis, a deter-

minação de Georges, Presidente do Conselho de Adminis-

tração da ADA, leva-o a acreditar nas potencialidades do 

mercado e no produto da sua unidade industrial, que é de 

qualidade mundial, que segue todos as normas interna-

cionais de fabrico e que é certificado, posicionando a ADA 

ao nível das maiores e mais modernas industrias do conti-

nente. Adicionalmente a ADA faz parte dos projectos asse-

gurados pela MIGA.

Georges Choucair, born in Dakar, fell in love with Angola 

24 years ago. He began his career importing goods, but the 

success he enjoyed with an industrial bakery led to him 

spotting the opportunity offered by steel bars, in a country 

in which the war left a vast trail of scrap metal. In spite of the 

difficult times, Georges, ADA’s CEO, was determined in his 

belief of the potential of the market and of the product from 

his industrial unit, which is world class, certified and follows 

international manufacturing standards, ensuring ADA’s po-

sition within the best and most modern industries on the 

continent. Additionally ADA is involved in projects assured 

by MIGA (the Multilateral Investment Guarantee Agency).

Opened at the end of 2015, ADA, from private invest-

ment, valued at 300 million US Dollars, and able to produce 

500,000 tonnes of steel per year, will create 600 direct jobs 

and around 2000 indirect jobs.
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«Somos a primeira siderurgia 
africana certificada LNEC» \\ «We 
are the first African LNEC certified 

steel mill»

Inaugurada no final de 2015, a ADA, de investimento pri-

vado, avaliado em 300 milhões de dólares, e que tem capa-

cidade para produzir 500 mil toneladas de aço/ano, criará 

600 empregos directos e cerca de 2 mil indirectos.

Nascido em Dakar, Georges Choucair tem no pai, uma 

figura reconhecida internacionalmente, nomeadamente 

em África, uma referência e um respeito incomensuráveis. 

Agradece-lhe a educação e os valores que lhe transmitiu. 

Georges é angolano de coração, porque há 24 anos, quan-

do decidiu deixar os negócios de família e rumar a Angola, 

encetando os seus próprios projectos, foi recebido como 

mais um dos seus filhos. Talvez porque se apaixonou des-

de logo pelo país. 

No início, dedicou-se a importação de bens alimentares, 

mas quando apareceu a oportunidade de investir numa 

padaria industrial, focou a sua actividade no pão, e intro-

duziu em Angola a baguete francesa. O negócio prosperou 

de tal forma, que resolveu construir uma segunda padaria, 

no entanto deparou-se com um entrave: em Angola não 

havia aço para a sua construção. A dificuldade foi afinal 

o alavancar de algo maior, porque Georges apercebeu-se 

da oportunidade que estava à sua frente. Durante alguns 

Born in Dakar, he has immeasurable respect for his father, 

a fine role model and an internationally recognised figure, 

particularly in Africa. To him he owes his education and the 

values he passed on. Georges is Angolan by heart, because 

24 years ago, when he decided to leave the family business 

and head off to Angola, setting up his own projects, he was 

welcomed as if another of its children. Maybe because he 

immediately fell in love with the country. 

To start with he focused his efforts on importing food 

goods, but when the opportunity arose to invest in an in-

dustrial bakery, he turned his attentions to bread, introduc-

ing the French baguette to Angola. The business prospered 

to such an extent that he decided to build a second bakery, 

but he saw himself faced with an obstacle: there was no 

steel in Angola to build it. This difficulty provided the catalyst 

to something greater, because Georges became aware of the 

opportunity staring him right in the face. For some years, 

and since 1997, he imported steel to sell on and he achieved 

confidence and credibility from his customers, because, he 

says, «our customers are our partners because it is through 

them that we are able to grow».

anos, e desde 1997, importou aço para revender e foi alcan-

çando confiança e credibilidade perante os seus clientes, 

porque, diz, «os nossos clientes são nossos parceiros por-

que é com eles que conseguimos crescer».

«Nós dependemos muito do exterior. Surgiu então a ideia 

de construir uma siderurgia», refere Georges, «para abaste-

cer o nosso mercado e ser auto-suficientes». Surgiu então 

a ADA – Aceria Angola, uma unidade industrial dedicada à 

produção de varão de aço, na comuna da Barra do Dande, 

província do Bengo. O empreendimento, de investimento 

privado, avaliado em 300 milhões de dólares, tem capacida-

de para produzir 500 mil tone-

ladas de aço/ano.

Georges percorreu mundo 

para conhecer as tecnolo-

gias de produção que havia 

no mercado, e elegeu a me-

lhor: equipamentos de topo 

de uma reconhecida marca italiana. Havia outras, menos 

onerosas, mas o Presidente do Conselho de Administração 

da ADA refutou-as desde logo, porque não respeitavam o 

meio ambiente e porque punham em risco a saúde dos tra-

balhadores. A ADA, para além de recolher sucata (a prin-

cipal matéria-prima do aço, a par da cal e liga de aço), que 

por si só é uma medida benéfica ao meio ambiente, possui 

estação de tratamento de fumos, estação de tratamento de 

água potável e águas residuais. A escolha acertada valeu-

-lhe a certificação do seu produto que engloba também 

todos os processos de fabrico. «Hoje a ADA é reconhecida 

«We depend greatly on abroad. Then the idea came about 

to build a steel mill», explains Georges, «to supply our mar-

ket and to be self-sufficient». ADA – Aceria Angola thus 

came into being, an industrial plant dedicated to the pro-

duction of steel bars, in the commune of Barra do Dande, in 

the province of Bengo. The enterprise, founded on private 

investment valued at USD 300 million, has an annual pro-

duction capacity of 500,000 tonnes.

Georges travelled the globe to learn about the production 

technologies that existed within the market, and chose the 

best: the finest equipment from a respect Italian brand. There 

were others, less costly, but 

the ADA CEO rejected them 

from the outset, because 

they did not respect the en-

vironment or because they 

put the health of the workers 

at risk. ADA, in addition to 

collecting scrap metal (the main raw material for steel, along 

with lime and steel alloy), which in itself is a measure that 

benefits the environment, owns a fume treatment plant, 

and a drinking water and waste water treatment plant. The 

right choice has earned it certification for its product, which 

also includes all the manufacturing processes. «Today ADA 

is recognised as a high quality steel mill on a par with those 

in Europe. This proves that we have managed to invest in 

Africa, in Angola and to be recognised. We are the first Afri-

can steel mill to obtain LNEC certification», Georges proudly 
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como uma siderurgia de alta qualidade ao nível das euro-

peias. Isso é uma prova de que conseguimos investir em 

África, em Angola, e ser reconhecidos. Somos a primeira 

siderurgia africana a obter a certificação LNEC» orgulha-

-se Georges, acrescentando que «Angola é e sempre foi ‘o 

futuro’, porque tem um grande potencial de crescimento».

No domínio social, prevê-se alcançar 600 empregos di-

rectos e cerca de dois mil in-

directos, graças a uma plata-

forma nacional criada para a 

recolha de sucata. Para já, os 

directos são cerca de 567, 

que estão a ter formação 

com estrangeiros altamente 

qualificados. E porque para 

Georgess o sucesso não se 

mede em dólares, mas an-

tes na capacidade de proporcionar melhores condições 

de vida aos demais, a ADA fornece 1800 refeições por dia, 

alojamento e assistência de saúde aos seus colaboradores.

Para o futuro, ambiciona-se reduzir a mão-de-obra es-

trangeira, optimizar todo o processo industrial, fazer ainda 

mais a nível social, prosseguir com as políticas ambientais 

e de saúde pública, estar no mesmo patamar que os pro-

dutores mundiais, continuando a investir na qualidade, 

e, em 2020, tornar Angola auto-suficiente no que ao aço  

diz respeito.

remarks, adding that «Angola is and has always been ‘the 

future’, because it has great growth potential».

In social terms the company is set to provide 600 direct 

jobs and around 2000 indirect ones, thanks to a national 

platform created for scrap metal collection. For now, direct 

jobs number some 567, which are being trained by highly 

qualified foreigners. And because, for Georges, success isn’t 

measured in Dollars, rather 

in the ability to provide bet-

ter living conditions to oth-

ers, ADA supplies 1800 meals 

a day, accommodation and 

healthcare for its employees.

For the future, the ambition 

is to reduce foreign worker 

numbers, to optimise the en-

tire industrial process, to do 

even more in social matters, to pursue environmental and 

public health policies, to be on the same level as world pro-

ducers, continuing to invest in quality, and, in 2020, making 

Angola self-sufficient with regard to steel.

A ADA pretende, até 2020, tornar 
Angola auto-suficiente no que à 

produção de aço diz respeito. \\ ADA 
intends, by 2020, to make Angola 
self-sufficient with regard to steel 

production. 
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«Pesa muito o valor das categorias dos 
imóveis» // «The value of the categories of 

properties is very important»

ECONOMY  BUSINESS

No seu percurso, Miguel Ribeiro leva já uma vasta expe-

riência na carreira de mediador. E é nesta área que se sen-

te realizado. É natural de São Tomé e Príncipe, viveu em 

Portugal e há cerca de 15 anos levantou voo até Angola. 

Empresário do ramo imobiliário, é sócio-gerente da Propri-

casa, há mais de uma década, e, aqui, em parcas palavras, 

fez um balanço da actividade imobiliária da sua empresa e 

de Angola. E tal como Miguel nos diz: «Sonhar é bom, mas 

realizar é sempre mais satisfatório e recomendável para 

um mediador». Para o empresário, a medição em Angola 

é vista «como uma contribuição profissional à emergência 

de um sector de qualidade no mercado».

Que tipo de serviço oferece a Propricasa ao cliente?

A prestação de uma arbitragem célere e reconhecida aos 

potenciais clientes, quer na demanda, quer na oferta de 

propriedades imobiliárias, em conformidade com as leis e 

os trâmites comerciais.

A recente crise, que já leva mais de dois anos, veio afec-

tar a mediação imobiliária? 

Claro que, como qualquer crise cambial na história eco-

nómica em Angola, ainda fortemente dependente da ex-

portação dos hidrocarbonetos, grande parte do material de 

construção e mão-de-obra especializada importada ficou 

sujeita a variações imediatas de preço, assim como uma 

fraca oferta de imóveis angariados. A inflação subiu repen-

tinamente e pesou forte na economia real, assim como nas 

receitas esperadas, sobretudo dos proprietários de imóveis 

de qualidade e dos sectores de elevada categoria.

O mercado está com quebras de quanto por cento, e o 

que originou isso?

Throughout his career Miguel Ribeiro has amassed a great 

deal of experience in brokerage. It is in this field that he 

feels fulfilled. He was born in São Tomé and Príncipe. He 

has lived in Portugal and about 15 years ago he took off for 

Angola. A real estate entrepreneur, for more than a decade 

he has been the managing partner at Propricasa, and, here, 

in few words, he gives his assessment of the real estate 

sector, for his company and for Angola. And just as Miguel 

tells us: «Dreaming is good, but accomplishing is always 

more satisfactory and recommendable for a broker». For 

the businessman, real estate brokerage in Angola is seen 

«as a professional contribution to the emergence of a 

quality sector in the market».

What kind of service does Propricasa provide its clients?

The provision of quick and recognised mediation to 

potential clients, whether in the search or sale of real 

estate properties, in compliance with commercial laws  

and protocols.

Has the recent crisis, which has been going on for more 

than two years, affected real estate brokerage? 

Of course, as with any currency crisis in Angola’s eco-

nomic history, still heavily dependent on oil exports, much 

of the imported construction material and skilled labour 

was subject to immediate price variations, as well as a poor 

supply of available real estate. Inflation rose suddenly and 

weighed heavily on the real economy, as well as expected 

revenues, especially from owners of quality real estate and 

high-end sectors.

How much has the market dipped and what has caused 

this?
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«O balanço de áreas 
comercializadas no sector 

imobiliário registou um aumento 
de 44%» \\ «The amount of areas 
marketed in the real estate sector 

increased by 44%»

O balanço de áreas comercializadas no sector imobiliá-

rio registou um aumento de 44%, entre 2014 e 2015, mas 

apenas de 21% entre 2015 e 2016, somente no sector de re-

talhos, onde actua a Propricasa, Lda. Ou seja, a área bruta 

locável passou de cerca de 150 mil m2 para 218 mil m2. Entre 

o primeiro ano e depois para 263 mil m2, no segundo ano. 

Houve assim uma diminuição acentuada de espaços co-

merciais, segundo a operadora Zenki. Mesmo assim o im-

pacto no valor das rendas foi menos significativo, no con-

junto do mercado imobiliário angolano. O afrouxamento 

das expectativas dos promotores e investidores imobiliá-

rios está também na origem desta queda.

A seu ver, as empresas de mediação estão bem  

representadas?

Julgo que sim, uma vez que foi criada uma associação 

profissional, APIMA (Associação dos Profissionais Imobi-

liários Angola), sem fins lucrativos. Hoje em dia é convi-

dada mesmo por organismos oficiais para uma troca de 

experiências e de posições face às inúmeras situações da 

economia política angolana, 

nomeadamente quanto às re-

visões legislativas.

Quem procura o imobiliário 

angolano?

Varia muito consoante a 

oferta e procura vinda do ex-

terior, mas permanece gran-

demente luandense. A diversi-

dade também depende das prioridades de cada uma das 

mediadoras imobiliárias e das suas estratégias nos secto-

res deste mercado. Também pesa muito o valor das cate-

gorias dos imóveis e a sua localização, quer para nacionais 

ou não. Temos uma elite na classe média-alta com grande 

capacidade de actuação no mercado, efectuando escolhas 

e valorizações de qualidade e destaque, comparativamen-

te aos mercados exteriores. Basta a leitura de algumas re-

vistas especializadas e damo-nos conta de vários casos 

ilustrativos.

A Propricasa também actua em mercados estrangeiros, 

tais como Portugal e Brasil. Como está o negócio imobiliá-

rio nesses países?

Estamos menos actuantes nestes mercados, neste mo-

mento. Temos procurado montar uma viabilização de ex-

periências de mediação, que sirvam de prova profissional 

pela qualidade dos nossos serviços, por um lado, mas tam-

bém estamos a lançar as bases de fundação da articulação 

do conceito da Remax, etc. à nossa rede de prestadores em 

países alvo, por outro lado. Teremos tempo apropriado para 

publicitar o lançamento de etapas chave desta estratégia 

de mediação da nossa mediadora e dos seus aderentes, em 

Angola e no exterior.

The amount of areas marketed in the real estate sector 

increased by 44% between 2014 and 2015, but only by 21% 

between 2015 and 2016, in the retail sector alone, in which 

Propricasa, Lda operates. In other words, the gross leas-

able area went from about 150,000 sqm to 218,000 sqm. 

Between the first year that is, and then to 263,000 sqm, 

in the second year. There was thus a marked decrease in 

commercial space, according to operator Zenki. Even so, 

the impact on rental values was less significant in the An-

golan real estate market as a whole. The slackening of the 

expectations of developers and real estate investors is also 

behind this decline.

In your view, are real estate brokerage companies well 

represented?

I think they are, given that a non profit professional as-

sociation, APIMA (Association of Real Estate Professionals 

Angola) has been created. Nowadays, it is even invited by 

official bodies for an exchange of experiences and positions 

in the face of the many situations of the Angolan political 

economy, in particular with re-

gard to legislative reviews.

Who is interest in Angolan 

real estate?

It varies greatly depending 

on supply and demand from 

abroad, but it remains largely 

Luandan. Diversity also de-

pends on the priorities of each of the real estate brokers 

and their strategies in the sectors of this market. The value 

of the categories of properties and their location, wheth-

er for nationals or not, is also very important. We have an 

elite in the middle-upper class with high capacity to op-

erate in the market, making quality and stand-out choic-

es and valuations, compared to foreign markets. You just 

need to reach some specialist magazines and you come 

across many illustrative cases.

Propricasa also operates in foreign markets, such as 

Portugal and Brazil. How is the real estate business in 

these countries?

We are less active in these markets at this time. We have 

tried to set up brokerage experiences, which serve as pro-

fessional proof for the quality of our services, on the one 

hand, but we are also laying the foundations for coordinat-

ing the Remax concept, etc. to our network of providers in 

target countries, on the other hand. At the appropriate time 

we will publicise the launch of key stages in this brokerage 

strategy of our company and of its supporters in Angola 

and abroad.
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MORADIA EM 
MUSSULO

FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

À primeira vista, o verde envolvente é o que capta a 

atenção. O jardim da casa, repleto de plantas, das mais 

variadas qualidades, dá-nos as boas vindas. Depois, ca-

minhamos sobre o passeio e observamos a beleza da mo-

radia. Toda ela revestida de janelas que proporcionam uma 

grande entrada de luz natural. Trata-se de uma moradia 

situada na Ilha do Mussulo, em Luanda. Uma ilha repleta 

de areias brancas, coqueiros e palmeiras, e de fácil acesso 

(existem transportes para a ilha). Um lugar onde se pode 

praticar várias actividades de lazer. Um autêntico refúgio 

para se viver, fora da azáfama da cidade, totalmente habi-

tável e em boas condições. Com compartimentos cómodos 

e zonas comuns extensas, proporcionando uma atmosfera 

familiar, ideal para se estar e sentir a natureza. 

At first glance it is the green surroundings that catch your 

eye. Filled with the most varied of plants, the garden of the 

house welcomes us. Then we walk along the path and take 

in the beauty of the house. All of it lined with windows that 

allow natural light to flood in. The house is located on the 

Island of Mussulo, in Luanda. An island full of white sands, 

coconut palms and palm trees, and easily accessible (there 

are transport to the island). A place where you can practice 

various leisure activities. A veritable refuge of a home, far 

from the hustle and bustle of the city. All entirely habitable 

and in good condition. With comfortable rooms and exten-

sive communal areas, providing a family atmosphere, ideal 

for living and feeling nature.
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O tempo pode ser ocupado entre o cuidar das plantas e 

do jardim da casa, ou, simplesmente, desfrutar do espaço, 

totalmente equipado, junto à praia, onde a vontade passa-

rá por mergulhar nas águas. Depois, deitar na relva, ou na 

espreguiçadeira, que está rodeada de palmeiras e outras 

plantas, e de guarda-sóis, sendo a vista de fundo as águas 

calmas. Ou simplesmente apreciar, quando o tempo per-

mite, as marés, que passam nesta península de areias, e 

a vista sobre uma pequena silhueta do embarcadouro de 

Mussulo. É um retrato de paz e conforto que está a poucos 

quilómetros da capital. Uma moradia destinada aos aman-

tes do bem-estar e do conforto. Há vontade para ficar? Se-

guem algumas das características desta moradia:

Time can be spent caring for the plants and the garden of 

the house, or, simply enjoying the space, fully equipped and 

prepared, next to the beach, where you’ll easily be tempted 

to take a dip in the waters. Then, lie down on the lawn, or on 

the sun lounger, which is surrounded by palm trees and oth-

er plants, and parasols, enjoying the view of the calm wa-

ters in the background, or, if you’ve the time, simply watch 

the tides, which come and go on this sandy peninsula and 

the view of the small silhouette of the Mussulo jetty. This 

is a picture of peace and comfort that lies a few kilometres 

from the capital. A house designed for lovers of well-being 

and comfort. Feel like staying there? Here are some of the 

house’s features:

Location: Mussulo Island
Construction areas:
Plot: 1,464 sqm 

Distribution of covered area: (471.87 sqm)
House ground floor: 188.75 sqm
Suite, first floor: 43.13 sqm
Porch: 60.80 sqm
Main Area: suite and living room, 4 bedrooms + WC
Social Area: water treatment + laundry rooms, Kitchen annex + outdoor WC, generators
Feel like living in a calm and comfortable world?!

Localização: Ilha do Mussulo
Áreas de construção: 
Terreno: 1.464 m2 de área 

Distribuição de área coberta: (471.87 m2)
Moradia r/chão: 188.75 m2
Suite, primeiro piso: 43.13 m2
Alpendre: 60.80 m2
Área principal:  suíte e sala; quatro quatros + wc;
Área Social: tratamento água + lavandarias; cozinha + wc exteriores; geradores
Vontade de viver num mundo calmo e confortável?! 

Contacto // Contact: 00244 923412009 // miguelribeiro@propricasa.com
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BOUTIQUE DOS RELÓGIOS PLUS
Prestigiados medidores de tempo

Prestigious timekeepers
FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © DIREITOS RESERVADOS

Audemars Piguet, Blancpain, Breguet, Breitling, Bulgari 

(Relógios e Jóias), Cartier, IWC, Jaquet Droz, Omega, Panerai, 

Piaget e Vacheron Constantin são apenas algumas das pres-

tigiadas marcas presentes na Boutique dos Relógios Plus, um 

espaço dedicado ao culto da fascinante ‘arte do tempo’. 

Assumindo-se rapidamente como um dos principais 

players do sector e tendo escolhido Angola para iniciar o 

processo de internacionalização, a Boutique dos Relógios 

Plus instalou-se, em 2009, numa das áreas comerciais se-

leccionadas da Torre Escom, em Luanda. O espaço, com 100 

m2, desenhado para conferir as condições mais adequadas 

à exposição, visibilidade e acesso às peças, garantindo um 

atendimento absolutamente personalizado e especiali-

zado, tem uma decoração moderna e funcional. Dispondo 

de um agradável bar, de uma zona lounge com televisão e 

biblioteca (especializada em livros de alta relojoaria e luxo) 

e de uma sala privada, altamente equipada tecnologica-

mente e com isolamento de som.

A Boutique dos Relógios Plus, para além de ter nascido 

para responder plenamente aos elevados graus de exigên-

cia e rigorosos valores das mais prestigiadas marcas de re-

lojoaria suíça, oferece um serviço personalizado premium 

a todos quantos pretendem sofisticação, qualidade, a todos 

os apaixonados pela alta relojoaria e pelo luxo e que vêem 

num relógio, mais do que um objecto de medição do tempo, 

uma peça de arte, um investimento, um objecto emocional 

que passa de geração em geração.

Audemars Piguet, Blancpain, Breguet, Breitling, Bulgari 

(watches and jewellery), Cartier, IWC, Jaquet Droz, Omega, 

Panerai, Piaget and Vacheron Constantin are just some of 

the prestigious brands to be found at Boutique dos Reló-

gios Plus, an outlet dedicated to the worship of the fasci-

nating ‘art of time’. 

Quickly becoming one of the main players in the sector 

and having chosen Angola as the first stop-off in its road to 

internationalisation, Boutique dos Relógios Plus set up, in 

2009, in one of the exclusive shopping areas of the Escom 

Tower, in Luanda. The outlet, covering 100 sqm, designed to 

produce the most suitable conditions for displaying, visi-

bility and access to pieces, ensuring entirely personalised 

and specialised service, boasts modern and functional dé-

cor. Featuring a pleasant bar, a lounge area with television 

and library (specialised in books on luxury watches and 

luxury in general) and a private room, equipped with the 

height in technology and sound insulation.

Boutique dos Relógios Plus, in addition to having been 

created to meet the high level of requirements and strict 

values of the most prestigious Swiss watch brands, offers 

a premium personalised service to anyone looking for so-

phistication and quality and all fans of haute horlogerie 

and of luxury and who see a watch as much more than 

a simple measurer of time, but rather as a piece of art, 

an investment, an emotional object that is passed down 

through the generations.
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BRINQUEDO 
TRADICIONAL

TEXTO TEXT FILOMENA ABREU  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

E a história do recordar é viver
Reviving the art of play

ART  CULTURE

NA ANTIGA PEPE - JATO // IN THE OLD PEPE - JATO

A vida da «PEPE e JATO» iniciou no século passado, 

quando um modesto trabalhador de Alfena (concelho de  

Valongo, Portugal) se começou a dedicar ao fabrico de 

brinquedos. Anos mais tarde, naquela que viria a ser a 

maior fábrica do género no país, um outro homem ganha-

va um incalculável amor às peças de madeira. Hoje, já não 

são as crianças os principais amantes dos Mercedes Táxis, 

dos Volkswagen e dos ciclistas que se tornaram valiosos 

para tantos coleccionistas. Cientes da herança deixada, 

Júlio Penela e Manuel Encrenca comandam o destino de 

uma arte que, este ano, poderá, finalmente, ter um espaço 

de culto e constituir uma passagem de testemunho para 

os mais novos. Juntos, os dois únicos fabricantes de brin-

quedos tradicionais da zona provam, todos os dias, que não 

há idade para perder a criança que existe dentro de cada 

um de nós.

The life of «PEPE e JATO» began last century, when 

a modest worker from Alfena (municipality of Valongo,  

Portugal) first started to focus on making toys. Years later, 

in what would become the largest factory of its kind in the 

country, another man gained an inestimable love for woo-

den toys. Today, children are no longer the main fans of the 

Mercedes taxis, the Volkswagens and the cyclists, now so 

valuable for so many collectors. Aware of the legacy the 

toys represent, Júlio Penela and Manuel Encrenca govern 

the destiny of an art, which, this year, may finally have a 

home in which to be revered, and represent the moment 

in which the torch is handed over to children. Together, the 

only two traditional toy manufacturers in the area prove, 

with each day, that there is no age when you can lose the 

child that exists in all of us.
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José Augusto Júnior foi o responsável pela brincadei-

ra. Nos inícios dos anos 20 apanhava nas margens do rio 

Leça, na pequena aldeia de Alfena, em Valongo, pedri-

nhas para colocar dentro das rocas para entreter os bebés. 

Juntamente com as gaitas de asa, feitas em folha de flan-

dres, estes foram os primeiros brinquedos fabricados em  

Portugal. Júlio Penela, o bisneto do fundador e actual gestor 

da BruPlast, que deu lugar à antiga «PEPE e JATO», exibe 

com orgulho alguns desses exemplares. Ao lado das relí-

quias não faltam os populares táxis e carrinhas Volkswa-

gen. «São os que mais se vendem», garante Júlio, dentro 

e fora do país. Culpa do «revivalismo» que veio a reboque 

da «moda do vintage». Se não fossem os tempos que cor-

rem, o brinquedo tradicional já teria morrido pois, segundo 

Júlio Penela, «muitos não sabiam que o continuávamos a 

José Augusto Júnior was in charge of playing. In the ear-

ly 1920s, he would collect small pebbles along the banks 

of the River Leça, in the small village of Alfena, in Valongo, 

to place inside rattles, to entertain babies. Together with 

musical pipes, made from tinplate, these were the first toys 

manufactured in Portugal. Júlio Penela, the great-grandson 

of the founder and current manager of BruPlast, which 

gave rise to the old «PEPE e JATO», proudly displays some 

of these original toys. Next to the relics there are also the 

popular taxis and Volkswagen camper vans. «These ones 

sell the most», Júlio assures us, in Portugal and abroad. 

Due to the «revivalism» carried along the wave of the 

fashion for all things «vintage». If things weren’t as they 

are, traditional toys would have long disappeared as, accor-

ding to Júlio Penela, «many people were unaware that we 

Júlio Penela e Manuel Encrenca são 
os únicos fabricantes do brinquedo 

tradicional em Alfena. \\ Júlio Penela 
and Manuel Encrenca are the only 

traditional toy makers  
in Alfena.

produzir». Hoje, a BruPlast foca-se no fabrico de artigos em 

plástico para a indústria, mas o herdeiro Júlio confessa que 

nunca lhe passou pela cabeça «abandonar o brinquedo», 

mesmo que isso tenha significado, noutros tempos, perda de 

dinheiro. «Nunca deixamos de os fazer e de os fazer como 

antigamente, isto é, com o mesmo método de produção. Só 

que agora os materiais têm mais qualidade», explica o re-

presentante da fábrica.

Apesar do nome ter sofri-

do alterações, no interior da 

fábrica continuam impressas 

as letras que levaram à cria-

ção de um império, de chapa 

e madeira, que o tempo des-

montou. Os 90 trabalhadores 

deram lugar a três. E as nor-

mas europeias impuseram 

que muitos desses produtos 

deixassem de ser comercializados como brinquedos. Foi o 

agudizar de uma crise que se sentia há algum tempo.

Mas antes, já 1955, a fábrica tinha deixado de trabalhar 

com o pinho. Foi, mais ou menos, nessa altura que Manuel 

Ferreira ganhou o seu espaço. Hoje, toda gente o conhece 

por Manuel Encrenca mas, na verdade, Encrenca era o pai, 

diz num misto de orgulho e resignação. Depois de passar 

were still making them». Today, BruPlast is focused on the 

manufacture of plastic items for the industry, but the heir 

Júlio admits that the thought has never passed through 

his head «to quit making toys», even if this has meant, in 

the past, making a loss. «We never stopped making them 

and making them as in the old days, that is to say, with the 

same production method. Only now the materials are of 

better quality», the factory 

representative explains.

Despite the name having 

undergone changes, inside 

the factory the letters that 

led to the creation of an 

empire out of tinplate and 

wood, that time dismantled, 

remain. The 90 workers have 

been whittled down to three. 

And European regulations 

have meant that many of these products can no longer be 

sold as toys. This was the intensifying of a crisis that had 

been felt for some time.

But before this, back in 1955, the factory had stopped 

working with pine. It was, more or less, at this time that 

Manuel Ferreira earned his space. Today, everyone knows 

him as Manuel Encrenca but, in truth, Encrenca was his 

MANUEL ENCRENCA NA OFICINA DOS BRINQUEDOS // MANUEL ENCRENCA INTHE TOYS WORKSHOP

PRODUÇÃO ARTESANAL // CRAFT PRODUCTION

JÚLIO PENELA E OS POPULARES CARRINHOS // JÚLIO PENELA AND THE POPULAR CARTS



44 \\  Villas&Golfe

dos 80 anos, a saúde deixou de ser a mesma. «São os pul-

mões que sofrem mais, menina». Porém, o olhar continua 

malandro. Manuel aprendeu o ofício em que trabalhou toda 

a vida com o pai de Júlio. «Ensinaram-me a fazer brinque-

dos de madeira e nunca mais quis outra coisa». Mas veio 

a Segunda Guerra Mundial e os conflitos nas colónias. E a 

PEPE - JATO virou-se para o plástico. O desgosto levou-o 

a despedir-se. À época, o dono da fábrica aceitou e deu-

-lhe as máquinas de produzir brinquedos de madeira, com 

a garantia de que, «se não desse certo, podia sempre vol-

tar», conta Manuel. «Felizmente nunca mais regressei». 

Montou a oficina em casa e o negócio prosperou. Assim 

criou os filhos e construiu a vida, já lá vão 60 anos. Júlio e 

Manuel são os resistentes. Juntos são ‘danados para a brin-

cadeira’. Contudo, no final das contas, brincar é uma coisa 

muito séria para ambos. «Se não fôssemos nós, o que seria  

do brinquedo?»

Juliana, a mulher, e Florinda, a irmã, ajudam Manuel 

com as pinturas dos ciclistas, das pombinhas e dos carros  

de bois que, há meia dúzia de anos, as lojas da Vida  

father, he says with a blend of pride and resignation. After 

passing the 80-year mark, his health isn’t quite what it 

was. «It’s my lungs that suffer the most, young lady». Ne-

vertheless, he still has a glint in his eye. Manuel learnt the 

profession he has worked in his entire life from Júlio’s fa-

ther. «They taught me to make wooden toys and I wanted 

nothing more», But the Second World War reared its ugly 

head and the colonial wars. And PEPE JATO turned its at-

tention to plastic. Disappointed, he chose to resign. At the 

time, the factory owner accepted his resignation, and gave 

him the machines for making wooden toys, on the proviso 

that, «if it didn’t work out, I could always come back», Ma-

nuel tells us. «Fortunately I never came back». He set up 

his workshop at home and the business prospered. This is 

how he raised his children and built his life, over some 60 

years. Júlio and Manuel have stuck it out. Together they are 

‘damned to playing’. However, when all is said and done, 

playing is something very serious for them both. «If it 

weren’t for us, what would happen to the toys?»

Portuguesa reavivaram e ressuscitaram. «Esse foi o grande 

impulso para Alfena não perder o título de capital do brin-

quedo», diz Júlio. Isso e a feira dedicada à arte que se faz na 

terra, vai para dois anos e que «tem ajudado a vender mais 

um bocadinho», garantem os dois fabricantes.

Este ano, assegura Arnaldo Soares, presidente da  

Junta de Freguesia de Alfena, vai nascer, no final deste ano, 

o local onde se retrata a história do brinquedo tradicional. 

O projecto já tem mais de dez anos e é um sonho que ago-

ra parece mais certo de se concretizar. «A oficina do brin-

quedo já tem projecto, candidatura aos fundos europeus e 

até já está contemplada no orçamento municipal», refere 

o autarca. O custo da obra «rondará 1 milhão e 700 mil eu-

ros». E nela caberá o acervo de brinquedos da junta e par-

ticulares. Fica a promessa.

Juliana, his wife, and Florinda, his sister, help Manuel 

with painting the cyclists, the doves, the oxcarts, which, 

for half a dozen years, Vida Portuguesa stores have revived 

and resuscitated. «This was the major boost Alfena nee-

ded not to lose the title of toy capital», says Júlio. This and 

the fair dedicated to locally made art, running for the last 

two years and which «has helped sell a little bit more», the 

two toymakers explain.

This year, assures Arnaldo Soares, mayor of Alfena, at the 

end of the year to be precise, the venue portraying the his-

tory of traditional toys is to be created. The project has been 

on the cards for more than ten years and is a dream that 

now seems more likely to come true. «The toy workshop 

has a design already, has applied for EU funds and is alrea-

dy included in the municipal budget», the major reveals. 

The cost of the work «will be somewhere around 1.7 mi-

llion Euros». It will house the parish collection and private 

pieces. The promise has been made.

«A oficina poderá nascer este 
ano com acervo da junta e de 

particulares. A construção rondará 
1 milhão e 700 mil euros» \\ «The 
workshop could come into being 

this year with a collection from the 
parish and from private individuals. 
Its construction will cost around 1.7 

million Euros»

MOLDES AINDA SÃO OS MESMOS // MOLDS ARE STILL THE SAME

BRINQUEDOS EM PRODUÇÃO // TOYS IN PRODUCTION

ARNALDO SOARES, PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALFENA
ARNALDO SOARES MAYOR OF ALFENA



LUANDINO 
CARVALHO
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«Considero-me um homem da arte e da 
cultura, com o jornalismo no sangue» // «I 

consider myself to be a man of art and of 
culture, with journalism in my blood»

«I am an Angolan without complexes, who has many parts 

of Angola in my blood», here we have Luandino Carvalho. 

Resulting from a blend of Huambo (his father’s home) 

and Bié (his mother’s home). He was born in Luanda, in 

the Augusto Ngangula Maternity hospital, (at the time the  

Maternidade de Luanda), in September 1967. Prior to in-

dependence, he went to school at the Colégio Sagrado 

Coração de Jesus. Later he was taught his lessons at the 

Augusto N’Gangula School, before studying journalism 

at the Karl-Marx Makarenko Institute. With his things 

packed, he set off for Portugal in 1992. He went to study de-

sign at EPOA, Escola Profissional Ofícios Artísticos, in Vila 

Nova de Cerveira. Two years later he moved to Caldas da 

Rainha, where he studied fine arts at the Escola Superior 

de Artes e Design. From an early age, drawing and paint-

ing «was like breathing» for Luandino. He even took part 

in international children drawing competitions and won 

three prizes. At the age of 12 he sculpted a bust of President 

Agostinho Neto (which was given by Radio Nacional de 

Angola to the president’s widow, Maria Eugenia Neto). To-

day, he is here to tell about his life. 

«Sou um angolano sem complexos, que tem no sangue 

várias zonas de Angola», eis, aqui, Luandino Carvalho, 

fruto de uma mistura entre o Huambo (terra do pai) e o 

Bié (terra da mãe). Nasceu em Luanda, na Maternidade  

Augusto Ngangula (na época Maternidade de Luanda), 

em Setembro de 1967. Antes da independência, estudou 

no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Mais tarde, foram 

as aulas na Escola Augusto N’Gangula que o doutrinaram, 

assim como o ensino médio em jornalismo no Instituto 

Karl-Marx Makarenko. De malas e bagagem viajou até  

Portugal, em 1992. Foi estudar Design na EPOA, Escola Pro-

fissional Ofícios Artísticos, em Vila Nova de Cerveira. Dois 

anos depois foi parar às Caldas da Rainha, onde estudou Be-

las Artes na Escola Superior de Artes e Design. Desde cedo 

que, para Luandino, desenhar e pintar «era como respirar». 

Chegou a participar em concursos internacionais de dese-

nho infantil e ganhou três prémios. Aos 12 anos esculpiu um 

busto do Presidente Agostinho Neto (que foi oferecido pela 

Radio Nacional de Angola à viúva Maria Eugenia Neto). Hoje, 

está aqui para nos falar das suas histórias.

ART  CULTURE
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Quem é Luandino Carvalho? 

Considero-me um homem da arte e da cultura com o 

jornalismo no sangue. Criativo por natureza. Também gos-

to de política. Trabalhei na Radio Nacional de Angola e na 

Televisão Pública de Angola (TPA). Gosto de comunicar e 

de estar em contacto com o universo das artes. Fiz entre 

2006 e 2010 o programa Texturas na TPA. Entrevistei mais 

de 120 artistas plásticos. A relação entre a imprensa e a 

cultura é algo muito importante na minha vida. Não é pos-

sível viver uma sem a outra.  

O que mais o marcou na infância?

Creio que os anos quentes de 1974 e 1975, e toda aquela 

agitação social, que afectou o nosso país e as nossas fa-

mílias. Foram anos marcantes. Ouvir tiros e a deflagração 

de engenhos bélicos para uma criança é muito marcante. 

Felizmente, não teremos mais guerra em Angola. Também 

as brincadeiras nos quintais e na rua me marcaram, as-

sim como as idas aos estádios de futebol com o meu pai, 

onde o verde da relva, as luzes dos holofotes, a multidão a 

gritar «goloooo» contagiaram o meu imaginário até hoje.  

Lembro-me de viagens, músicas, idas ao cinema, à praia. 

Uma viagem até ao Huambo ficou-me na memória, pelas 

paisagens, o cheiro e sons de 

um ambiente fora da cidade. 

Lembro-me do Monamgam-

bé de António Jacinto cantado 

por Rui Mingas. Essa música 

ficou-me no ouvido e faz-me 

recuar no tempo sempre que 

a oiço. 

 

É um homem da cultura. Que importância tem ela para si?

A cultura não é um pelouro, e muito menos um argu-

mento para justificar algo quando nos convém. A cultura 

é o que somos e o que fomos. Durante a Segunda Guerra, 

Winston Churchill, no Reino Unido, pediu um grande corte 

orçamental em detrimento da guerra. Cortaram orçamen-

tos de todas as pastas ministeriais, mas quando chegou a 

vez de cortar no Ministério da Cultura, Churchill respondeu: 

«Nem pensem nisso. Então estamos a fazer esta guerra 

para quê?». É com uma cultura rica que um povo se torna 

forte. Parte das nossas tradições seculares foram destruí-

das, mas o que resta delas deve ser alvo de uma valoriza-

ção e de um estudo, a todos os níveis. Esse é o nosso DNA.

Como vê as relações culturais entre Portugal e Angola?

Actualmente somos dois países soberanos que se rela-

cionam culturalmente a nível de Estado de uma maneira 

cordial e benéfica. É sabido que existem alguns episódios 

pouco agradáveis que têm ocorrido, praticados por cida-

dãos que estão identificados, mas que não conseguem 

minar os laços de amizade e cultura entre os dois po-

vos. Durante os meus quase quatro anos a trabalhar em  

Who is Luandino Carvalho? 

I consider myself to be a man of art and of culture, with 

journalism in my blood. Creative by nature. I also like poli-

tics. I worked at Radio Nacional de Angola and at Angola’s 

national broadcaster Televisão Pública de Angola (TPA). 

I like to communicate and to be in contact with the world 

of art. Between 2006 and 2010 I made the programme Tex-

turas on TPA. I interviewed more than 120 artists. The rela-

tionship between the press and culture is something very 

important in my life. One cannot live without the other.  

What affected you most during your childhood?

I believe that the difficult years of 1974 and 1975, and all the 

social unrest that affected our country and our families. 

They were significant milestones. Hearing gunshots and 

bombs exploding, has an enormous effect on a child. For-

tunately we won’t have war in Angola again. Also playing 

around in back yards and in the streets affected me, just 

as going to football stadiums with my father, where the 

green of the pitch, the floodlights and the crowd yelling 

«gooooooal» have infected my imagination ever since. 

I recall trips, songs, going to the pictures, to the beach. 

One trip to Huambo remains strong in my memory, for 

the landscapes, the smell and 

sounds of an environment 

away from the city. I remem-

ber Monamgambé by António 

Jacinto sung by Rui Mingas. 

This song got stuck in my ear 

and takes me back whenever 

I hear it. 

 

You are a man of culture. How important is it for you?

Culture isn’t an office, much less an argument to justify 

something when it suits us. Culture is what we are and 

what we were. During the Second World War, Winston 

Churchill, in the United Kingdom, demanded huge cuts in 

the budget to pay for the war. They made cuts to budgets 

in every ministerial department, but when asked to cut 

funding to the department of culture, Churchill replied: 

«Don’t even think about it. Then what would we be fight-

ing for?» Through a rich culture a people becomes strong. 

Some of our age-old traditions have been destroyed, but 

what remains of them should be assessed and studied, on 

every level. This is our DNA.

What is your view of cultural relations between Portugal 

and Angola?

We are currently two sovereign nations that interact cul-

turally, at state level, in a cordial and beneficial manner. 

We all know that there are some less pleasant episodes 

that have happened, practiced by citizens that have been 

identified, but who cannot weaken the ties of friend-

ship and culture that exist between the two peoples. 

«Gosto de comunicar e de estar 
em contacto com o universo das 
artes» \\ «I like to communicate 

and to be in contact with the world 
of art»

Portugal, dei conta que existem sectores que levam à letra 

a expressão «países irmãos». Aqui, em Portugal, a nossa 

cultura tem sido fortemente difundida. A prova disso são os 

concertos de música, os lançamentos de livros, as exposi-

ções de pintura, etc. Recentemente, a Sra. Ministra da Cultu-

ra de Angola, Carolina Cerqueira, teve um encontro de cor-

tesia com o seu homólogo Luís Filipe Castro Mendes e ficou 

a promessa de Portugal apoiar Angola na candidatura de 

M’Banza Congo a Património da Humanidade na UNESCO, 

cerimónia que ocorrerá em Agosto.  

 

Gosta de Lisboa? 

Gosto de trabalhar em Lisboa e de viver em Lisboa. Vivo 

com a família, tenho um trabalho que me dá prazer. Lisboa 

é uma cidade que faz reduzir, em parte, as saudades que 

tenho de Luanda. É uma cidade com muitas actividades 

culturais e desportivas. O Benfica é outro beneficio que  

Lisboa tem. Desde que cheguei, o Benfica é campeão todos 

os anos (risos). Vim para Adido Cultural em 2013 a convite 

da então Ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva. 

 

E que sentimento tem o Luandino pelo seu país? 

Angola é a minha pátria, o meu país. Temos um mapa com 

um recorte fronteiriço bonito e de fácil identificação. Um 

hino bem escrito e com uma melodia linda. A nossa bandei-

ra tem uma força incrível. Tenho um grande orgulho em ser 

angolano, em pertencer a este povo, em ter esta cultura. 

Gosta das artes. Que artistas admira?

Admiro os pintores renascentistas pela qualidade do 

pormenor e pela maneira como passavam para o espec-

tador as encomendas dos reinos e das igrejas para os quais 

During the nigh-on four years that I have been working in  

Portugal, I’ve come to realise that there are sectors that 

take the expression «sister nations» literally. Here in  

Portugal, our culture has been widely distributed. Proof of 

this can be seen in music concerts, book launches, paint-

ing exhibitions, etc. Recently, the Angolan minister for cul-

ture, Carolina Cerqueira, had a courtesy meeting with her 

Portuguese counterpart Luís Filipe Castro Mendes and was 

given Portugal’s promise of support in Angola’s candidacy 

to UNESCO to ensure M’Banza Congo World Heritage sta-

tus, at a ceremony to be held in August.  

 

Do you like Lisbon? 

I like working in Lisbon and living in Lisbon. I live with my 

family; my work gives me pleasure. Lisbon is a city that 

helps reduce, in part, the homesickness I feel for Luanda. It 

is a city with many cultural and sports activities. Benfica is 

another benefit of Lisbon. Ever since I arrived, Benfica has 

been champion every year (he laughs). I came to be cultur-

al attaché in 2013, at the invitation of the then minister for 

culture, Rosa Cruz e Silva. 

 

What feelings do you have for your country? 

Angola is my homeland, my country. We have map with a 

border outline that is beautiful and easy to indentify. A well 

written national anthem, with a lovely melody. Our flag has 

an incredible power to it. I am immensely proud of being An-

golan, of belonging to this people, of having this culture. 

You love the arts. Which artists do you admire?

I admire Renaissance painters for the quality of detail and 

for the way in which they had to pass on to the viewer the 

«Tenho um orgulho grande em 
ser angolano, em pertencer a este 

povo, em ter esta cultura» \\ «I 
am immensely proud of being 
Angolan, of belonging to this 

people, of having this culture»
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trabalhavam. Na pintura mais recente, Picasso, Kandinski, 

Van Gogh, Dalí ficaram-me na retina pelo inconformismo 

e inovação que implementaram no pincel. Em Angola, não 

posso deixar de me referir a alguns nomes que influencia-

ram o meu trabalho. O meu tio-avô Roberto Silva, o Neves 

e Sousa e, mais recentemente, o Tirso Amaral e o incontor-

nável Viteix. 

   

Movimenta-se no mundo político. Tem ambições nessa 

área? Quais?

Defendo e executo a política cultural preconizada pelo 

Ministério da Cultura de Angola. Considero que a minha 

prestação, enquanto servidor do Estado, tem servido para 

contribuir para o engrandecimento do meu país. Todo o ser 

humano tem que ter ambições. Eu tenho as minhas, natu-

ralmente. A minha ambição é ver o meu trabalho resultar 

em benefícios concretos para o meu país, em ser um bom 

patriota e um bom pai de família.

O seu padrinho, Luandino Vieira, é uma figura incontes-

tável de Angola. Que relação 

tinha, ou mantém, com ele?

Tenho o nome do Luandino 

porque o meu falecido pai e 

ele eram ambos nacionalistas 

e amigos. Foram presos jun-

tos, mas o Luandino foi para 

o Tarrafal cumprir uma pena 

maior. Quando nasci, em 1967, os meus pais deram-me 

este nome em homenagem ao Luandino Vieira, que na al-

tura ainda tinha o nome de registo José Manuel da Graça. 

Conheci o Luandino Vieira nos anos 70-80. Sempre me 

tratou com carinho. Por coincidência, em 1992 quando vim 

estudar para Portugal, fui viver em Vila Nova de Cerveira, 

uma vila muito bonita no Alto Minho. Partilhámos a mes-

ma casa e durante os três anos privei muito com o «cota» 

Luandino. Tornámo-nos bons amigos e sempre que posso 

vou a Cerveira visitá-lo. 

  

É, também, um homem da imprensa, mesmo não sendo 

jornalista de profissão. Como vê, actualmente a comuni-

cação social em Angola?

Existe qualidade no geral. Mas também existem pro-

fissionais com comportamentos que ferem a deontologia 

da profissão. Muitos jornalistas não revelam as fontes, não 

fazem o contraditório e isso descredibiliza o órgão para o 

qual trabalham. Podemos escrever o que nos apetecer em 

Angola. Não há represálias nem os órgãos são fechados por 

isso. Quem disser o contrário está a mentir e basta olhar 

para as capas dos periódicos em Luanda.

commissions of the kings and churches for whom they 

worked. In more recent painting, Picasso, Kandinsky, Van 

Gogh, Dalí have had an impact on me for the non-con-

formism and innovation they placed in their brushstrokes. 

In Angola, I feel obliged to speak of certain names that 

have influenced my own work. My great uncle Roberto Sil-

va, Albano Neves e Sousa, and more recently, Tirso Amaral, 

and the unmistakable Viteix. 

   

You move in political circles. Do you have any ambitions in 

this area? What exactly?

I advocate and undertake the cultural policy favoured by 

the Ministry of Culture of Angola. I believe that the service 

I provide, as a servant of the state, has helped towards the 

development of my country. All human beings have to 

have ambitions. I have my own, naturally. My ambition is to 

see my work result in tangible benefits for my country, in 

being a good patriot, and a good father to my family.

Your godfather, Luandino Vieira, is an inescapable figure 

of Angola. What relationship 

did you have, or still have, 

with him?

I have my name from Luandi-

no because my late father and 

he were both nationalists and 

friends. They were arrested 

together, but Luandino went 

to Tarrafal to serve a longer sentence. When I was born, in 

1967, my parents gave me this name in honour of Luandi-

no Vieira, who at the time was still officially known as José 

Manuel da Graça. I knew Luandino Vieira in the 1970s and 

80s. He was always very kind to me. By coincidence, in 

1992, when I came to study in Portugal, I went to live in Vila 

Nova de Cerveira, a very beautiful town in the Alto Minho. 

We shared the same house and for three years I spent a lot 

of time with «old» Luandino. We became good friend and 

whenever I can I visit him in Cerveira. 

  

You are also a man of the press, even though you are not 

a journalist by profession. What is your view of Angola’s 

media at the moment?

Overall there is quality. But, there are also professionals 

with behaviour that harms the ethics of the profession. 

Many journalists don’t reveal their sources, and they don’t 

even check their facts, and this undermines the outlet 

they work for. We can write whatever we feel like in An-

gola. There are no reprisals and no outlet is closed for this. 

Anyone who says the opposite is lying; all you need do is 

look at the front pages of newspapers in Luanda.

«Aqui, em Portugal, a nossa 
cultura tem sido fortemente 

difundida» \\ «Here in Portugal, 
our culture has been widely 

distributed»
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DANIEL RODRIGUES
O que dizem as tuas fotografias?
What do your photographs say?

TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAFY DANIEL RODRIGUES

He sees the world, and all the worlds that fit within a 

single one, with an eye, which is his. He reads the purity 

of instants, which he collects and tries to share them with 

as much truthfulness as possible. This is the profession of 

Daniel Rodrigues: to be a photographer. In 2013 he won a 

World Press Photo award, in the Daily Life category. This is 

what catapulted him into the ‘limelight’. Luck? What luck? 

When the award arrived he was unemployed and with-

out photographic equipment. He had sold everything to 

be able to pay for life’s expenses. This story, which is his, 

at the time, was widely covered. Luck? What luck? If ev-

erything that came after, and before this, was the result of 

dedication, love and hard work?!

But let’s tell the story from the beginning. Daniel spent 

a month in Guinea Bissau, in 2012, doing volunteer work 

as part of a humanitarian mission, in the village of Du-

lombi. That year he dreamed of helping others, while at 

the same dedicating his time to a passion, photography. 

This is why, out of his own volition, he contacted the peo-

ple in charge of the mission in Africa, so as to become part 

of the team. The photo that led to his award will capture, 

forever, in black and white, the joy of some children play-

ing football on a dirt pitch. This image changed his life.  

Vê o Mundo, e todos os mundos que cabem dentro de 

um só, com um olhar, que é o seu. Lê a pureza dos instan-

tes que colhe e tenta partilhá-los com a maior veracidade 

possível. Esta é a profissão de Daniel Rodrigues: ser fotó-

grafo. Em 2013 venceu o primeiro prémio do World Press 

Photo, na categoria Daily Life. Foi isso que o catapultou 

para a ‘fama’. Sorte? Qual sorte? Quando o prémio chegou 

estava desempregado e sem equipamento fotográfico. Ti-

nha vendido tudo para conseguir fazer face às despesas 

da vida. Essa história, que é a sua, na altura deu pano para 

mangas. Sorte? Qual sorte? Se tudo o que veio depois, e an-

tes disso, foi fruto de dedicação, amor e trabalho?!

Mas contemos a história do início. Daniel passou um 

mês na Guiné-Bissau, em 2012, a fazer voluntariado ao 

abrigo de uma missão humanitária, na aldeia de Dulombi. 

Já nesse ano, sonhava ajudar os outros, ao mesmo tem-

po que se dedicava a uma paixão, a fotografia. Foi assim 

que, por iniciativa própria, contactou os responsáveis da 

missão em África, no sentido de integrar a equipa. A foto 

que lhe garantiu o prémio prenderá, para sempre, a preto e 

branco, a alegria de algumas crianças a jogar futebol, num 

campo em terra batida. Essa imagem mudou-lhe a vida.  
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«I think that if I hadn’t won World Press Photo I would no 

longer be a photographer». It was the award that made him 

«start taking pictures again and to carry on in this field», 

he recalls. «Fortunately, nowadays I am paid to do what I 

like doing most. And largely thanks to WPP. In addition to, 

at the time, being given material to get back into photog-

raphy, many doors opened up for me. The pressure (which 

still exists) to show that I deserved to win that award 

meant that I developed a lot and forced me, so to speak, 

to take better photos». It’s as was explained earlier, it’s a 

matter of hard work, which gives Daniel the feeling of hav-

ing progressed. Very recently, in 2015, he was considered 

the world’s third best photojournalist by POYi (Pictures of 

the Year International). Luck?

He is currently working with the much respected New 

York Times. «In addition to being an honour to work with 

them, it means I get to travel a lot, which I love». But there’s 

more to his work than this. Recently he was invited by the 

same newspaper to join the «360 degrees VR» team, al-

though not to do photography so much, rather to make 

videos. «Photojournalists are increasingly required to be 

able to film, too», he says. 

When he’s not travelling, or working, he reveals that he 

spends a lot of time at home, researching or preparing for 

new projects. «My documentaries are what give me the 

most pleasure!» Finally, the customary question: Is a pic-

ture worth a thousand words? For the young photographer 

it is. «The ability for you to be able to see an event through 

a photograph is greater than if you have to read a text with 

a thousand words or you were to try and imagine it. In see-

ing the photograph you see reality, you see the event. And 

this saying makes even more sense in the field of photo-

journalism», he assures us.

«Felizmente hoje em dia sou pago 
para fazer o que mais gosto» \\ 

«Fortunately, nowadays I am paid 
to do what I like doing most»

«Penso que se não tivesse ganhado o World Press Pho-

to já não seria fotógrafo». Foi o prémio que o fez «voltar 

a fotografar e ainda estar na área», recorda. «Felizmente 

hoje em dia sou pago para fazer o que mais gosto. E muito 

graças ao WPP. Para além de, na altura, ter recebido ma-

terial para voltar a fotografar, abriram-se muitas portas. A 

pressão (que ainda existe) de mostrar que merecia ganhar 

aquele prémio fez com que progredisse muito e obrigou-

-me, por assim dizer, a fotografar melhor». É como se dizia 

acima, é uma questão de trabalho, o que deixa a Daniel a 

sensação de ter progredido. Há bem pouco tempo, em 2015, 

foi considerado o terceiro melhor fotojornalista do mundo 

pelo POYi (Pictures of the Year Internationa). Sorte?

Actualmente, colabora com o conceituado New York Ti-

mes. «Para além de ser um honra trabalhar com eles, faz 

com que viaje muito, algo que adoro». Mas os projectos 

não ficam por aí. Recentemente foi convidado pelo mesmo 

jornal para fazer parte da equipa do «360 graus VR», em-

bora não faça tanta fotografia, mas mais vídeo. «Cada vez 

mais o fotojornalista tem que ter capacidades de também 

filmar», diz. 

Quando não está a viajar, ou a trabalhar, revela que pas-

sa muito tempo em casa a pesquisar ou a preparar novos 

projectos. «Os meus documentários são o que me dá mais 

gozo!» No fim, a pergunta de praxe: Valerá uma imagem 

mais do que mil palavras? Para o jovem fotógrafo sim. «O 

poder de conseguires ver um acontecimento através de 

uma fotografia é maior do que se tiveres a ler um texto com 

mil palavras e o tentares imaginar. Ao ver a fotografia vês a 

realidade, vês o acontecimento. E esta frase faz ainda mais 

sentido na área do fotojornalismo», garante.



SITOE
TEXTO TEXT MARIA CRUZ  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY EDILSON TOMÁS

ART  CULTURE

Mulher, a sua inspiração
Woman, his inspiration
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A cor combinada de forma atraente e harmoniosa des-

pertava em Silvério Salvador Sitoe, artista plástico, mo-

çambicano, um sentimento indescritível. Desde sempre 

admirou as capacidades dos que, usando uma forma cria-

tiva, deixavam as suas marcas em objectos de barro, ma-

deira, capulanas ou mesmo papel. Talvez por isso, desde a 

sua infância, o artista rabiscava no chão. Estudou Desenho 

na Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mon-

dlane (UEM), em Moçambique. O mestre Cipriano foi o pri-

meiro a adquirir os seus trabalhos artísticos. Actualmente, 

Sitoe é docente no Instituto Superior de Artes e Cultura em 

Maputo. Em marcha tem já um projecto pessoal – a Casa 

Museu Escola –, nas margens do rio Matola, onde quer vir 

a trabalhar com os mais pequenos. «É delicioso trabalhar 

com os miúdos. É como se nós revivêssemos a nossa pró-

pria infância, desenhando e colorindo sonhos!», confessa. 

Quando pensa em pintar, na maioria das vezes, está 

consciente do que quer fazer. «Hoje, quando acordo sinto-

-me na obrigação de pintar! É como se este fosse o meu 

dever na terra», comenta Sitoe. E acrescenta ainda que, 

quando está diante de uma tela nua, «a adrenalina sobe de 

forma espantosa!». Transfigurado e tenso, joga na tela as 

primeiras tintas. E vira palco onde está só. A tela, que es-

conde vários segredos, cores e formas, vira beleza intacta. 

Tudo começa com um toque, uma pincelada aqui e ali, uma 

cor, duas, três e mais… «Depois de ter conseguido revelar 

o meu jardim interior na superfície da tela tudo termina 

com o prazer da contemplação!», diz o pintor. Sitoe não 

Colour, combined attractively and harmoniously, 

aroused in Silvério Salvador Sitoe, Mozambican artist, an 

indescribable feeling. He had always had an admiration 

for the abilities of people, who, using a creative form, left 

their mark on objects made in clay, wood, capulana fabric 

or simply paper. This is probably why the artist would draw 

in the dirt, ever since he was a child. He studied drawing at 

the Education Faculty of the Eduardo Mondlane University 

(UEM), in Mozambique. Master Cipriano was the first per-

son to buy pieces of his art. Sitoe currently lectures at the 

Instituto Superior de Artes e Cultura in Maputo. He already 

has a personal project underway – the Casa Museu Esco-

la –, on the banks of the River Matola, where he wants to 

come and work with children. «It’s delightful to work with 

kids. It’s as if you’re reliving your own childhood, drawing 

and colouring in dreams!», he confesses. 

When he thinks about painting, for the most part he is 

aware of what he wants to do. «Today, when I wake up I feel 

obliged to paint! It’s as if this were my duty on Earth», Sitoe 

reveals. And he adds that when he stands before a blank 

canvas, «I get an amazing adrenaline rush!» Transfigured 

and keyed up, he launches the first paints onto the canvas. 

And it becomes a stage, for him alone. The canvas, hiding 

a host of secrets, colours and shapes, becomes unspoiled 

beauty. It all begins with a touch, a brushstroke here and 

there, a colour, two, three and more… «After having man-

aged to reveal my inner garden on the canvas it all ends 

with the pleasure of contemplation!», says the painter.  

vive apenas da arte, pois, «nem só do pão vive o homem! 

(risos)». E, quando lhe perguntamos «Qual é a sua inspira-

ção?», responde, sem voltas, «a Mulher! Essa deusa de mil 

e um encantos! Curvo-me diante da mulher valente! Não 

importa a sua origem! Quem não pintaria a vida daquela 

mulher que, mesmo ferida e sangrando por dentro, encon-

tra forças para acarinhar seus filhos e sorrir para o mundo? 

Ela é a luz e a esperança da humanidade!». E, com isto, não 

haverá muito mais a dizer. 

As obras de Sitoe estão espalhadas um pouco por todo 

o mundo, em colecções públicas e privadas. Em Mapu-

to, encontram-se algumas no seu atelier. Já representou 

Moçambique, por várias vezes, em Portugal e no resto do 

mundo, através de várias exposições. 

A sessão fotográfica de Sitoe para a Villas&Golfe rea-

lizou-se junto de uma reserva com flamingos, ao lado de 

uma salina. Naquele momento de pintura sentiu «Liberda-

de!». Até porque o lugar «inspira muita paz».  Para além da 

pintura, Sitoe também gosta de ouvir rádio, ler e amar!

Sitoe doesn’t live from art alone, because, «man does 

not live by bread alone! (he laughs)». And, when we ask 

«Where does your inspiration come from?», he replies, 

without hesitation, «woman! This goddess of a thousand 

and one delights! I bow down to the courageous woman! 

Wherever she may come from! Who wouldn’t paint the 

life of that woman, who, even when injured and bleeding 

inside, finds the strength to take care of her children and 

smile to the rest of the world? She is the light and the hope 

of humanity!» And, with this, what is there left to say? 

Sitoe’s pieces are dotted around the globe, in public and 

private collections. In Maputo, some can be found in his 

studio. He has already represented Mozambique, on sev-

eral occasions, in Portugal and in the rest of the world, in 

assorted exhibitions. 

The photo shoot with Sitoe for Villas&Golfe took place 

next to a nature reserve, with flamingos, next to a salt flat. 

At that moment of painting, he felt «Freedom!» Not least 

because the place «inspires so much peach». In addition 

to painting, Sitoe also likes listening to the radio, reading 

and loving!
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VILA DE DORNES
TEXTO TEXT MARIA CRUZ\\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

INSPIRING PLACES

No silêncio da Península 
In the silence of the peninsula 

VISTA SOBRE A VILA DE DORNES // VIEW OVER THE VILLAGE OF DORNES



Chegámos pela manhã. Um pouco fria. O sol, porém, fa-

zendo-se de forte, tentava iluminá-la. Conseguiu. Lá na bei-

ra do rio Zêzere, um afluente da margem direita do rio Tejo, 

encontrámos a pequena vila, que mais parece uma acolhe-

dora aldeia – Dornes. E o sol irradiou aquela península. Ao 

longo do percurso do rio Zêzere, desde a Serra da Estrela até 

Constância, as margens do rio carregam belíssimas paisa-

gens que dão cor às vilas e aldeias por onde passa, como 

é o caso de Dornes (vila do concelho de Ferreira do Zêzere, 

Portugal). Sente-se uma paz imensa com o silêncio dos que 

por cá ainda vivem. As ruas estavam vazias. Em sossego. 

Respira-se a pureza das águas enquanto se observa uma 

ininterrupta sucessão de perfeitas paisagens. 

Caminhámos até à igreja 

matriz da localidade – Igreja 

de Nossa Senhora do Pranto 

–, que foi mandada cons-

truir pelo Comendador D. 

Gonçalo de Sousa, em 1453. 

Mas já anteriormente, a primeira capela foi mandada er-

guer pela rainha Santa Isabel (esposa do rei D. Dinis), em 

finais do séc. XIII. Reza a história que aquela terra de tem-

plários guarda algumas lendas. E uma delas é mítica: Um 

pastor que perseguia um veado na Serra Vermelha ouviu 

uns gemidos. Não sabia de onde vinham. Procurou. Nada 

encontrou. Foi transmitir à Rainha Santa. Mas esta já sa-

bia de onde vinham. Mandou-o ir buscar, no lugar de onde 

vinham os gemidos, uma imagem da Virgem Maria Nossa 

Senhora, onde estava com seu filho morto nos braços. E 

assim a Rainha Isabel mandou erguer uma capela na vila. 

Da outra margem do rio, o povo de Cernache contestou 

We get there in the morning. There’s a chill in the air. The 

sun, however, is getting strong, trying to light it. And it does 

so. There, on the shores of the River Zêzere, a tributary of the 

right bank of the River Tagus, we find the small town, which 

looks more like a welcoming village – Dornes. And the sun 

lights up the peninsula. Along the course of the River Zêzere, 

from the Serra da Estrela to Constância, the banks of the 

river abound with stunning scenery, bringing colour to the 

towns and villages through which it passes, as in the case 

of Dornes (town of the municipality of Ferreira do Zêzere, 

Portugal). A deep sense of peace can be felt, with the silence 

of the people that still call this place home. The roads are 

empty. Slumbering. The pureness of the waters can be felt in 

the air, while the backdrop is 

an uninterrupted succession 

of perfect landscapes. 

We walk to the local parish 

church – the Igreja de Nossa 

Senhora do Pranto –, which 

was commissioned by Commander Dom Gonçalo de Sou-

sa, in 1453. Prior to this, the first chapel was commissioned 

by Queen Sta. Isabel (canonised spouse of Denis of Portu-

gal), at the end of the 13th century. The story goes that this 

land of templar knights is home to some legends. One of 

them is mythical: a shepherd stalking a deer on the hills 

of Serra Vermelha heard some moaning sounds. He didn’t 

know where they were coming from. He looked all around, 

but couldn’t find anything. He informed the queen. But 

she already knew where they were coming from. She sent 

him to go and look for a statue of Our Lady Virgin Mary in 

which she was with her dead son in her arms, in the place 

A criação desta vila remonta ao 
século XII.  \\ The foundation of this 
town dates back to the 12th century. 

Alguns dos residentes ainda resistem 
ao tempo e continuam a dedicar-
se às embarcações artesanais. \\ 

Some of the residents stand the test 
of time and dedicate their time to 

handcrafted boats.

esse acontecimento, pois a imagem tinha sido encontrada 

em território deles. Levaram a imagem, mais que uma vez, 

mas a lenda diz que, misteriosamente, ela regressava sem-

pre a Dornes, ao altar da Ermida. 

Em tempos passados, esta terra chegou a ter mais de 

2000 habitantes. Agora, e tal como nos contou Artur, sa-

cristão da igreja há 20 anos, «apenas vivem por cá pouco 

mais de 30 pessoas». 

A nossa passagem foi curta, não porque não nos atraiu 

o local, mas porque ainda tínhamos de regressar ao Norte. 

O sol foi-se recolhendo, enquanto nós partíamos. Para trás 

ficou, na memória, a tranquilidade.

where the moaning sounds were coming. And so Queen 

Elizabeth ordered the construction of a chapel in the town. 

On the other side of the river, the people of Cernache con-

tested this event, as the statue had been found in their ter-

ritory. They took the statue, more than once, but the legend 

says that, mysteriously, it would already return to Dornes, 

to the chapel’s altar. 

In the past the town was home to up to 2000 inhabitants. 

Now, as Artur, the church’s sexton for 20 years, explains, 

«there are barely over 30 people living here». 

We don’t spend long there, not because the place isn’t 

attractive, but because we have to return to the north. The 

sun is retreating as we leave. Behind us, remains the mem-

ory of tranquillity.
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TORRE PENTAGONAL // PENTAGONAL TOWER RUAS EM DORNES // STREETS OF DORNES IGREJA // CHURCH NOSSA SENHORA DO PRANTO

SALA DOS CÍRIOS // ROOM OF THE CANDLES



Para ficar, e sem pressas. Desfrutar da paz que só a na-

tureza proporciona e relaxar enquanto se observam as 

águas, quase paradas, da Barragem de Castelo de Bode 

são momentos de puro contentamento quando se está 

hospedado na Estalagem Lago Azul. Situada na maior al-

bufeira do país, o lema desta casa está no bem servir e 

receber.  Na serenidade da terra só ouvimos o cantarolar 

dos pássaros. Ar puro, silêncio e tranquilidade é tudo o 

que descobrimos na Estalagem Lago Azul, que continua 

a maravilhar desde 1973.  

To stay, and take it easy. Enjoying the peace that only 

nature can offer and relaxing while you watch the almost 

still waters of Castelo de Bode Dam; these are moments of 

pure contentment when you’re a guest at the Estalagem 

Lago Azul. Located on the country’s largest reservoir, the 

motto of this residence is to serve well and welcome. In 

the serene surroundings all can you here in the tweeting 

of birds. Pure air, silence and tranquillity are all we dis-

cover at the Estalagem Lago Azul, which has had guests 

marvelling since 1973.  
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ESTALAGEM LAGO AZUL

TEXTO TEXT MARIA CRUZ  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

INSPIRING PLACES

Um recanto de paz // A haven of peace



Todo o hóspede pode desfrutar de um serviço de qua-

lidade na Estalagem Lago Azul. Cá, todos os 16 quartos e 

quatro suítes (duas delas júnior) têm vista para a barragem 

e para o verde da serra, que complementa a paisagem, e 

estão todos totalmente equipados: ar condicionado, te-

levisão, internet, minibar... tudo em prol do bem-estar do 

cliente. Nos espaços comuns pode encontrar uma acolhe-

dora sala-de-estar, com uma lareira ao centro, onde pode 

aquecer as noites de leitura, 

ou de conversa, enquanto 

toma uma bebida espiritual 

do bar da casa. A Estala-

gem tem também ao dispor 

dos hóspedes uma sala de 

jogos, court de ténis, mini-

golfe, sauna e ginásio (nos 

apartamentos do lago). Já na hora de almoço, ou de jantar, 

é a decoração rústica do restaurante que lhe dá as boas-

-vindas. É tempo de saborear os pratos da casa, enquanto 

os olhares se alimentam das vistas aquáticas para lá das 

janelas. A estalagem disponibiliza, ainda, uma piscina 

exterior para os hóspedes, mas se estes preferirem po-

dem, também, usufruir da piscina natural da barragem, a 

poucos metros da Estalagem. No clube náutico podem ser 

Guests can enjoy nothing but quality service at the Es-

talagem Lago Azul. The inn’s 16 rooms and four suites 

(two of which are junior suites) all enjoy views over the 

dam and over the green of the mountains, complement-

ing the scenery, and are all fully equipped: air conditioning, 

TV, Internet, mini bar… all towards ensuring the wellbeing 

of guests. In communal spaces, you can find a cosy living 

room, with central fireplace, where you can warm yourself 

on evenings spent reading, 

in conversation, or enjoy-

ing a drink from the bar. The 

inn also offers its guests a 

games room, tennis court, 

mini golf, sauna and gym (in 

the lake apartments). When 

lunch or dinner comes 

around, the rustic décor of the restaurant greets diners. 

It’s time to enjoy the house specialities, while your eye is 

drawn out to the stunning water-rich views beyond the 

windows. The inn also offers guests an outdoor swimming 

pool, or if they prefer, they can also make use of the natural 

swimming pool of the reservoir, a few metres from the inn. 

Small boats can moor at the nautical club and canoes and 

pedalos can be hired to discover the waters. 

A Estalagem Lago Azul dispõe de 16 
quartos e quatro suítes ao serviço 
dos hóspedes.  \\ The Estalagem 
Lago Azul has 16 rooms and four 

suites available to guests. 

atracadas pequenas embarcações e alugar-se canoas e 

gaivotas para percorrer a barragem. 

Aberta durante o ano inteiro, a estalagem oferece ainda 

um espaço para reuniões, eventos, casamentos e baptiza-

dos e outras festas como o réveillon. A simpatia dos cola-

boradores aliada ao prazer de gozar de um repouso retem-

perador fazem desta estadia um momento a repetir. Alguns 

clientes visitam a estalagem desde há 30 anos. Se está a 

pensar nuns dias de descanso, em família ou com amigos, 

porque não uma paragem na Estalagem Lago Azul?! 

Open the year through, the inn also boasts a venue for 

meetings, events, weddings and christenings and other 

parties, such as New Year’s Eve. The friendly demeanour of 

the staff, combined with the pleasure of enjoying an invig-

orating break, ensure that you’ll want to repeat your stay. 

Some guests have been visiting the inn for 30 years. If you 

are thinking about a few days’ rest, with family or friends, 

why no stay at the Estalagem Lago Azul?! 
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RESORT 
MAALIFUSHI

INSPIRING PLACES

Bem-vindo a um mundo perfeito!
Welcome to a perfect world! 

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©RESORT MAALFUSHI
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Maalifushi destaca-se pela 
sua arquitectura discreta, com 

referências indígenas, porém chique. 
\\ Maalifushi stands out for its 

discreet architecture, a vision of chic 
with local influences.

Se no imaginário de muitos as Ilhas Maldivas são sinóni-

mo de umas férias de sonho, não há cartão postal ou folhe-

to de viagem que nos prepare para o deslumbramento, não 

só à chegada, quando há a surpresa do inesperado, mas em 

cada segundo vivido.

O Resort Maalifushi é um desses lugares quiméricos, 

onde todos deveríamos poder ir pelo menos uma vez na 

vida. Com a assinatura COMO Hotels, Maalifushi é a única 

construção no quase intocado atol Thaa, no sudoeste do 

arquipélago. Os recifes de corais nas proximidades, bem 

como uma série de ilhas privadas desabitadas, onde são 

comuns avistamentos de tubarões-baleia, tubarões-mar-

telo e mantas, fazem deste resort de luxo o lugar perfeito 

para mergulhadores, ou para praticar outros desportos 

aquáticos, mas também ideal para famílias, casais ou gru-

pos de amigos.

If in many peoples’ minds the Maldives are synonymous 

with dream holidays, no postcard or holiday brochure can 

prepare you for the amazement felt not only when you get 

there, such is the wonderment of the unexpected, but also 

in every second you experience there.

Maalifushi Resort is one of these dream-like places, 

where everyone should be able to go at least once in their 

life. Part of COMO Hotels and Resorts, Maalifushi is the 

only construction on the almost untouched Thaa Atoll, in 

the archipelago’s southwest. The reefs nearby, in addition 

to a series of uninhabited islands, where sightings of whale 

sharks, hammerheads and manta rays are common, make 

this luxury resort the perfect setting for divers, or to un-

dertake other water sports, while also ideal for families, 

couples or groups of friends.
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Maalifushi destaca-se pela sua arquitectura discreta, 

com referências indígenas, porém chique. As suas suítes 

e villas dividem-se em dois grupos: as water villas, em 

cima da água, com terraços e piscinas infinity; e as island 

villas, rodeadas de jardins e direccionadas para a praia. O 

Madi, com pratos mediterrâneos, o restaurante Tai, de co-

mida japonesa, e o Thila, para refeições mais rápidas, são 

já referências gastronómicas e orgulham-se de oferecer os 

Maalifushi stands out for its discreet architecture, a vi-

sion of chic with local influences. Its suites and villas are 

split into two groups: the water villas, above the water, with 

terraces and infinity pools; and the island villas, surround-

ed by gardens and facing the beach. The Madi, with Medi-

terranean dishes, the Tai, serving Japanese food, and Thila, 

for quicker dining experiences, are already gastronomic 

highlights and pride themselves on offering the freshest of 

produtos mais frescos, como os frutos do mar, matéria-pri-

ma do sushi e sashimi que servem no Tai.

Uma das jóias da coroa do resort é o COMO Shambhala 

Retreat, que não é apenas mais um spa das Maldivas, mas 

preconiza uma filosofia de vida saudável que combina ter-

apias asiáticas, nutrição, exercício físico e ioga, orientados 

por credenciados especialistas em saúde holística. Cada 

uma das tranquilas suítes/spa oferece vistas panorâmicas 

sobre o Oceano Índico.

Esta é uma ilha privada e tudo o que se precisa está à 

distância da vontade: um spa COMO Shambhala, insta-

lações de ioga de categoria mundial, uma cozinha excep-

cional e a vibrante vida marinha das Maldivas. Quando os 

primeiros raios de sol despontam, o horizonte é uma pisci-

na que se confunde com o azul-turquesa do mar, e bas-

tam dois passos para mergulhar nas suas águas quentes, 

transparentes e cheias de peixinhos coloridos. Bem-vindo 

a um mundo perfeito!

produce, such as seafood, the main ingredient of the sushi 

and sashimi served in the Tai.

One of the jewels in the crown of the resort is the COMO 

Shambhala Retreat, which is more than just another Mal-

dives spa, advocating a healthy life philosophy, which 

combines Asian-based therapies, nutrition, physical exer-

cise and yoga, led by qualified specialists in holistic health. 

Each of the peaceful spa suites offers panoramic views 

over the Indian Ocean.

This is a private island where everything you could ever 

want is a wish away: a COMO Shambhala spa, world-class 

yoga facilities, exceptional food and the vibrant marine life 

of the Maldives. When the first of rays of sunlight emerge, 

the horizon is a swimming pool merging with the tur-

quoise of the sea and a dip in its warm, crystal-clear wa-

ters, packed with colourful little fish, is just a stone’s throw 

away. Welcome to a perfect world!



QUEDAS DE KALANDULA, UMA EXTENSÃO DE 410 METROS POR 105 DE ALTURA 
KALANDULA FALLS, SPANNING 410 METRES ACROSS AND 105 METRES HIGH

MALANJE
TEXTO TEXT MARIA CRUZ  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©PMC

INSPIRING PLACES

Encantos da Natureza
Natural charms



local, as Quedas de Kalandula (também conhecidas por 

Quedas do Duque de Bragança), localizadas no rio Lucala, 

considerada uma das sete maravilhas de Angola. Lindas! 

Exuberantes! De cortar a respiração! Avistámo-las mesmo 

de frente, a partir de um lugar abandonado (uma antiga 

pousada da época colonial). Não há palavras que consigam 

descrever o poder daquela paisagem. 

Um dia fez-se curto para visitar tudo em Kalandula. 

Conseguimos, porém, ainda conhecer uma outra cascata 

– Musseleje. Andámos em estrada de terra batida duran-

te uns 40 minutos para conseguir chegar àquela cascata. 

Deslumbrante. Por detrás de uma enorme árvore, ali se 

encontrava ela.  É de uma beleza fascinante. À medida que 

a água cai, escorre como se descesse degraus. Os acessos 

para se chegar a alguns locais turísticos ainda estão um 

pouco condicionados, mas Pedro Dêmbue, o administra-

dor local, tem fé que a região venha a receber, a curto prazo, 

investidores que façam de Kalandula um lugar ainda mais 

atractivo. «Queremos tirar o maior proveito desta riqueza 

natural. Projectos há muitos, a grande dificuldade é que 

tudo não tem passado de propostas. Seja privado, ou não, 

o fundamental é que se faça alguma coisa. Queremos fazer 

com que o turista fique mais tempo», desabafa.

Entretanto o dia cai e nós regressámos a Luanda. Deixá-

mos para trás a lembrança de dois dias bem passados por 

terras angolanas. 

as the Duque de Bragança Falls), located on the River Lu-

cala and considered one of the seven wonders of Ango-

la. Beautiful. Exuberant. Breathtaking. We stand right in 

front of them to view them, from an abandoned place (an 

old colonial inn). There are no words that can describe the 

power of this landscape. One day was just too short to vis-

it everything in Kalandula. We managed, however, to see 

yet another waterfall - Musseleje. We walked along a dirt 

track for about 40 minutes to get to that waterfall. Stun-

ning. It could be found behind a huge tree. It is of enviable 

beauty. As the water falls, it flows as if running down stairs. 

Access routes to some of the tourist sites are still in need 

of some work, but Pedro Dêmbue, the local administrator, 

has faith that the region will welcome, in the short term, in-

vestors who will make Kalandula an even more attractive 

place. «We want to make the most of this natural wealth. 

There are many projects; the hardest thing is that nothing 

has moved forward from proposal stage. Whether private 

or not, the main thing is that something is done. We want 

to make tourists stay longer», he vents.

Meanwhile the day is coming to a close and we return to 

Luanda. Behind us we leave the memory of two days well 

spent on Angolan soil.

Como tantas e tantas vezes, planeámos uma viagem, 

curta, mas encantadora, até aos confins de Malanje, uma 

das províncias de Angola. Estávamos em Luanda. Acordá-

mos numa manhã um pouco de melancólica. Recupera-

ram-se as energias matinais com um pequeno almoço re-

forçado. Passava pouco mais das 07h30 quando partimos 

nesta aventura, de jipe, rumo a Malanje. Mais de 370 qui-

lómetros de estrada, e pequenas crateras, nos esperavam 

pela frente. Andámos e andámos, por terras quase deser-

tas, mas as maravilhosas vistas dos hectares de terrenos 

verdes, espalhados pelas planícies, prenderam-se, inúme-

ras vezes, aos nossos olhos.  

Chegamos a Malanje, já passavam das 14h00. Visitámos 

o centro da cidade, onde à data havia festejos locais. A cida-

de celebrava os seus 85 anos. Conversámos com Osvaldo 

Santos, o administrador do município. Nesta altura de festa 

os mais velhos contam aos mais jovens a origem da cidade 

e do seu nome – Malanje (teve início na era colonial, quando 

os portugueses tiveram contacto com a comunidade ango-

lana local). No dia seguinte, levantámo-nos bem cedo e fo-

mos conhecer Kalandula, um município com uma área de 

70.040 km2, pertencentes a Malange, que muito tem para 

oferecer turisticamente. Percorremos, com o nosso guia 

As many, many times before, we were planning a short 

yet charm-filled trip to the furthest reaches of Malange, 

one of Angola’s provinces. We were in Luanda. We awoke 

to a slightly melancholic morning. We recovered our 

morning energy with a packed breakfast. It was just past 

7.30 am when we set out in a jeep on our adventure to Ma-

lange. More than 370 kilometres of road, and little craters, 

lay ahead of us. We drove and drove through almost de-

serted landscapes, but with wonderful views of hectares 

and hectares, of green lands, spread over the plains, which 

time and again caught our eyes.

When we arrived in Malange, it was already past 2 pm. 

We visited the city centre, where local festivities were tak-

ing place to celebrate the city’s 85 years anniversary. We 

had a little chat with Osvaldo Santos, the municipality’s 

administrator. At this time of celebrations, the elders tell 

the youngest about the origin of the city and of its name - 

Malange (has its origin in the colonial era, when the Portu-

guese had contact with the local Angolan community). The 

next day we got up very early and went to see Kalandula, 

a municipality belonging to Malange, which covers an area 

of   70,040 km2, and has a lot to offer to tourists. With our 

local guide we went to see the Kalandula Falls (also known 

VISTA DO CIMO DA MONTANHA SOBRE O RIO COLE // VIEW FROM THE TOP OF THE MOUNTAIN OVER THE RIVER COLE

CASCATA DE MUSSELEJE, A CERCA DE 30 KM DO MUNICÍPIO DE KALANDULA // MUSSELEJE WATERFALL, ABOUT 30 KM FROM THE KALANDULA MUNICIPALITY

*ARTIGO NA ÍNTEGRA EM // FULL ARTICLE IN:

 www.villasegolfe.com
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XANGAI
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1-7 ©SHANGHAI MUNICIPAL TOURISM, 8-10 ©AMANYANGYUN SHANGHAI

INSPIRING PLACES

Na gaguez dos néones, o passado e o 
presente \\ In the flickering of neon lights, 

the past and the present

PEARL TOWER

Considerada a maior cidade da China, com 6.340 km² e 

mais de 24 milhões de habitantes, Xangai é o centro eco-

nómico, financeiro e industrial do país. Há cerca de mil 

anos, era apenas uma simples aldeia piscatória e o seu 

desenvolvimento deveu-se ao porto de mar, hoje em dia 

de grande escala, razão de ser do seu topónimo, uma vez 

que «Xangai», ou «Shanghai», significa «sobre o mar». 

É uma metrópole moderna e cosmopolita, mas oferece 

simultaneamente uma cultura diferenciada, rica em ele-

mentos que conduzem ao passado. Esta dicotomia entre 

a China tradicional e a China moderna está patente nas 

duas margens do rio Huangpu: Puxi, na margem ocidental, 

representa a parte antiga da cidade onde se situa o centro 

histórico; Pudong, na margem oposta, com os seus enor-

mes arranha-céus, revela o desvairado desenvolvimento 

da cidade dos últimos 20 anos.

Considered China’s largest city, covering 6,340 km² and 

with more than 24 million inhabitants, Shanghai is the 

country’s economic, financial and industrial centre. About 

one thousand years ago, it was just a simple fishing vil-

lage and its development is owed to its sea port, now of 

huge proportions, which also gave it its name, seeing as 

«Shanghai» means «on the sea». It is a modern and cos-

mopolitan metropolis, yet simultaneously offers a varied 

culture, rich in elements taking you to the past. This di-

chotomy between traditional China and modern China is 

evident on the two banks of the Huangpu River: Puxi, on 

the west bank, represents the old part of the city, where the 

historic centre is located; with its huge skyscrapers, Pud-

ong reveals the city’s frantic development of the last 20 

years on the opposite bank.
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Gigantes imponentes, que já da 
outra margem se mostravam 

colossais, elevam-se a pique, numa 
teia de arranha-céus que parece 
não ter fim. \\ Imposing giants, 
which already seemed colossal 

from the other side, soar upwards 
in a seemingly never ending web of 

skyscrapers.

TOURISM FESTIVAL

TIANZIFANG - TAIKANG ROAD

QIBAO OLD STREET

ZHUJIAJIAO ANTIENT WATER TOWN

Apesar dos elevados níveis de poluição atmosférica, 

Xangai atrai todos os anos milhões de turistas, talvez atraí-

dos pelo carisma próprio das cidades que nunca dormem. À 

chegada, a ligação do aeroporto à cidade é feita no comboio 

Maglev, um dos símbolos do progresso tecnológico da China, 

que em sete minutos percorre 30 km a uma velocidade de 

430 km/h. Na cidade velha, é imperativo visitar o Bund, 

um célebre cais comercial dos anos 30 do séc. XX situado 

junto ao rio Huangpu, onde se erguem imóveis de estilo 

híbrido, mais ocidentalizados. No Bund, pode navegar-se 

pelo rio Huangpu, desfrutar das vistas do Pudong, visitar 

o Museu Histórico, ou ir às compras ao Friendship Store. Os 

seus edifícios mais emblemáticos são o Banco da China, o 

Peace Hotel, a Alfândega, o Banco de Hong Kong e Xangai 

e o Shanghai Club. Ainda na margem ocidental do rio, estão 

a Nanjing Donglu, outrora a maior artéria da cidade, com 

Despite the high levels of air pollution, Shanghai at-

tracts millions of tourists each year, perhaps attracted by 

the very particular charisma of cities that never sleep. On 

arrival, the connection from the airport to the city is made 

on the Maglev train, one of the symbols of China’s tech-

nological progress, which in seven minutes travels 30 km 

at a speed of 430 km/h. In the old city, the Bund is a must-

see, this famous commercial wharf from the 1930s locat-

ed next to the Huangpu River, where the buildings are of a 

hybrid, more westernised style. In the Bund, you take trips 

along the Huangpu River, enjoy the views of Pudong, visit 

the Historical Museum, or go shopping at the Friendship 

Store. Its most iconic buildings are the Bank of China, the 

Peace Hotel, the Customs House, the Bank of Hong Kong 

and Shanghai and the Shanghai Club. Also on the west 

bank of the river, are Nanjing Road, once the city’s largest 

mais de mil lojas e armazéns; a Praça do Povo, conside-

rada o centro de Xangai, onde se encontram o Museu da 

Cidade, o Grande Teatro e o Museu de Arte; e o Templo do 

Buda de Jade, um dos poucos santuários budistas activos 

na cidade. A meio caminho 

entre a China tradicional e 

a nova China, está uma das 

principais atracções da urbe: 

o Jardim Yuyuan. Mandado 

construir na dinastia Ming, 

o jardim, tipicamente chi-

nês, enfeita-se de pavilhões, 

pontes, lagoas, passagens e 

pequenos jardins dentro do 

grande jardim.

Atravessemos o rio. Gi-

gantes imponentes, que já 

da outra margem se mostra-

vam colossais, elevam-se a pique, numa teia de arranha-

-céus que parece não ter fim. A Torre de Televisão Pérola do 

Oriente, com 468 m de altura, oferece vistas deslumbrantes 

sobre a cidade, assim como a Torre Jin Mao, o arranha-céus 

mais alto da China até 2007, quando foi ultrapassado pelo 

Shanghai World Financial Center, com 492 m de altura.

thoroughfare, with more than a thousand shops and de-

partment stores; People’s Square, considered the centre of 

Shanghai, where the City Museum, the Grand Theatre and 

the Art Museum are located; and the Jade Buddha Temple, 

one of the few active Buddhist 

sanctuaries in the city. Half-

way between traditional Chi-

na and new China stands one 

of the city’s main attractions: 

the Yuyuan Garden. Built in 

the Ming Dynasty, the typical-

ly Chinese garden is adorned 

with pavilions, bridges, ponds, 

walkways and small gardens 

within the big garden.

Let’s cross over the river. 

Imposing giants, which al-

ready seemed colossal from 

the other side, soar upwards in a seemingly never ending 

web of skyscrapers. At 468 metres high, the Oriental Pearl 

Television Tower offers breathtaking views over the city, as 

does the Jin Mao Tower, the highest skyscraper in China 

until 2007, when it was overtaken by the Shanghai World 

Financial Center, at a height of 492 metres.
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FORMULE 1

NANJING ROAD

ANTIQUE VILLA, AMANYANGYUN

CLUB SUITE, AMANYANGYUN DINING, AMANYANGYUN

Xangai nunca dorme e a gaguez dos néones mantém-se 

incansável dia e noite. Sendo impossível conhecer a cidade 

inteira numa só viagem e condensar mais de seis mil km2 

em imagens e palavras, procuremos um restaurante, antes 

do merecido descanso. A gastronomia chinesa tem mais 

de três mil anos de história e é copiosa na sua variedade de 

ingredientes e modos de confecção. Marcada pelo contras-

te das cores, aromas e sabores, é comum vermos a mistura 

de pratos doces e salgados, picantes e agridoces ou quen-

Shanghai never sleeps and the flickering of the neon 

lights tirelessly continues day and night. As it is impossible 

to get to know the entire city in a single trip and condense 

more than six thousand square kilometres into images and 

words, let us find a restaurant before a well-deserved rest. 

Chinese cuisine looks back over more than 3000 years of 

history and is copious in its variety of ingredients and ways 

of preparation. Marked by the contrast of colours, aromas 

and flavours, you commonly see the blend of sweet and 

savoury, spicy and sweet and sour or hot and cold dishes. 

tes e frios. Se não gosta de arriscar, Xangai oferece também 

inúmeras opções da cozinha ocidental.

Há que encontrar um refúgio entre os muitos que exis-

tem na cidade. Ou, então, rumemos à periferia, onde os 

ritmos são menos frenéticos. Prestes a ser inaugurado, o 

resort Amanyangyun Shanghai é uma celebração da na-

tureza, um verdadeiro santuário, onde o passado conhece 

o presente, para oferecer conforto e paz. Abraçado por uma 

paleta verdejante, porque rodeado por uma antiga flores-

ta de canforeiras, o resort possui 24 suítes e 13 villas, seis 

restaurantes, um spa e outros espaços criados para pro-

porcionar conforto e bem-estar… tão longe e perto da irre-

quieta cidade.

If you don’t want to risk it, Shanghai also offers numerous 

options of western-style cuisine.

We need to find a refuge among the many the city 

has on offer. Or then, let us head towards the outskirts, 

where the rhythms are less frenetic. About to open, the 

Amanyangyun Shanghai resort is a celebration of nature, a 

veritable sanctuary, where the past meets the present, of-

fering comfort and peace. Embraced by a palette of greens, 

given that it is surrounded by an ancient forest of camphor 

trees, the resort boasts 24 suites and 13 villas, six restau-

rants, a spa and other areas created to provide comfort and 

well-being... so far yet near from the restless city.
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CITY BREAK - ROMA
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INSPIRING PLACES

De aldeia a Império
From village to empire

Tudo começa com a Roma Antiga. E a nossa viagem 

também. Segue-se um breve resumo de um fim de sema-

na alargado. Quatro dias não chegam para se conhecer a 

Cidade Eterna, mas houve tempo para visitar monumen-

tos e vaguear muito pelas ruas da cidade. Foi deixada, pela 

civilização romana, ao Mundo Ocidental, uma herança in-

confundível no que toca à arquitectura local e à literatura 

filosófica, jurídica e política. Roma passou de uma pequena 

aldeia a um dos maiores Impérios da antiguidade. Con-

quistou territórios. Durante o período monárquico sete reis 

estiveram no poder. Veio a República Romana e passaram 

os cônsules e os tribunos a exercer autoridade. Chegou 

o Império (27 a.C.) e nomes como Júlio César (o ditador) 

e Augusto (o próspero) estiveram no comando. Mas tudo 

mudou. Hoje, ficamos apenas com as lendas, as histórias 

It all began with Ancient Rome. And our journey does 

too. A brief summary of a long weekend follows. Four days 

aren’t enough to get to know the Eternal City, but there was 

time to visit monuments and to wander the city streets. It 

was left, by the Roman civilisation, to the western world, an 

unmistakable legacy when it comes to local architecture 

and to philosophical, legal and political literature. Rome 

went from being a small village to become one of the great 

empires of antiquity. It conquered territories. During the 

monarchical period seven kings ruled it. When the Roman 

Republic arrived the consuls and tribunes took their place. 

The empire arrived (27 B.C.) and names such as Julius Cae-

sar (the dictator) and Augustus (the prosperous) were in 

control. But everything has changed. Today, we are left with 

just the legends, the stories we are told and the beauty of 

RUÍNAS DO FÓRUM ROMANO // RUINS OF THE ROMAN FORUM

MUSEU DO VATICANO (SALA DOS MAPAS)  // VATICAN MUSEUM (MAP ROOM)VISTA SOBRE O CAIS DO RIO TIBRE EM ROMA E SOBRE O CASTELO DE SANTO ÂNGELO  
VIEW OVER THE RIVER TIBER IN ROME AND OVER THE CASTEL SANT’ANGELO

CAPELA SISTINA  // SISTINE CHAPEL
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que nos contam e a beleza dos monumentos que com-

põem a metrópole. Em cada canto e recanto desta cidade 

encontramos igrejas. Visitámos imensas. Não houve tem-

po para todas. 

De acordo com a mitologia romana, a origem da cidade 

deve-se a Rómulo e Remo, gêmeos que foram largados no 

rio Tibre, na Itália, e, depois de resgatados por uma loba, que 

os amamentou, foram criados por um casal de pastores. Já 

adultos regressaram à terra natal – Alba Longa –, come-

çaram a conquistar terreno e assim fundaram a cidade de 

Roma. Lenda, ou não, certo é que Roma tornou-se uma ci-

dade majestosa e imponente. Passear por Roma é manter 

vivas as histórias passadas e viver as tradições da época. 

Na capital italiana temos muito para descobrir. Visitámos 

the monuments making up the metropolis. On every cor-

ner and down every alley of this city we find churches. We 

visited so many of them. There wasn’t time for all of them. 

According to Roman mythology, the city’s origin is due to 

Romulus and Remus, twins who were abandoned on the 

bank of the River Tiber, in Italy, and, after being rescued 

and suckled by a she-wolf, were raised by a shepherd cou-

ple. Once adults, they returned to their birthplace – Alba 

Longa –, started conquering land and thus founded the 

city of Rome. Legend or not, what is certain is that Rome 

became a majestic and imposing city. As you walk through 

Rome its past histories are brought to life, along with the 

traditions of the era. There is much to discover in the Ital-

ian capital. We visit a wealth of churches, such as that of 

Gesù (the world’s first Jesuit church); we stroll through the  

COLISEU   // COLISEUM 

BASÍLICA DE SÃO PEDRO   // ST. PETER’S BASILLICA RUAS DE ROMA   // ROMAN STREETS

CIRCO MÁXIMO DE ROMA // CIRCUS MAXIMUM OF ROME

inúmeras igrejas, como a de Gesù (primeira igreja jesuíta do 

mundo); passámos pelo Fórum Romano (12 séculos de his-

tória do Império Romano); visitámos o Panteão (um templo 

iluminado por um rasgão no tecto); vagueámos pela Praça 

de Navona (onde se encontram a Fontana dei Quattro Fiu-

mi, Fontana di Nettuno e a Fontana del Moro). Também na 

Praça de Espanha podemos ver a fonte La Barcaccia, es-

culpida por Pietro Bernini, e a igreja Trinità dei Monti. Já no 

Circus Maximus avistámos o vazio que se tornou o estádio 

(fica-se só pelo imaginação das corridas daquela época). 

A Praça de Espanha, com a escadaria da Trinità dei 

Monti é uma das praças mais famosas de Roma. O nome 

da praça se refere à embaixada ibérica junto à Santa Sede. 

No centro da praça tem a Fontana della Barcaccia (“barco 

feio”), realizada no início do período barroco, esculpida por 

Pietro Bernini

Ir a Roma e não visitar a Praça e Basílica de São Pedro 

(cuja cúpula tem a assinatura de Michelangelo), no Vatica-

no, é o mesmo que ficar sem conhecer parte da história de 

Roma. Também o Museu do Vaticano deve ser de paragem 

obrigatória, assim como a Capela Sistina (um verdadeiro 

encanto de cores). Ainda nesta visita podemos observar o 

esplendor que é o Coliseu (o maior anfiteatro do mundo) e, 

se o espaço nos remete para as batalhas dos gladiadores, 

hoje é no aglomerado de gente que se ressente a imponên-

cia deste monumento. E, claro, não podíamos vir embora 

sem primeiro atirar uma moeda na Fontana di trevi (um 

dos monumentos mais famosos de Roma), porque a Roma 

queremos voltar!

Roman Forum (12 centuries of history of the Roman Em-

pire); we visit the Pantheon (a temple lit though a slit in the 

ceiling); we wander through the Piazza Navona (home to 

the Fontana dei Quattro Fiumi, the Fontana di Nettuno and 

the Fontana del Moro). In the Piazza di Spagna we can see 

the Fontana della Barcaccia, sculpted by Pietro Bernini and 

the Trinità dei Monti church. At the Circus Maximus we see 

an ancient sports venue, Rome’s largest stadium, and im-

agine the chariots racing wildly around it. 

Going to Rome and not visiting St. Peter’s Basilica (the 

dome of which was designed by Michelangelo), in the Vati-

can, would be to eschew one of the most important chap-

ters in the city’s history. The Vatican Museums provide 

another must for Rome, as well as the Sistine Chapel (a 

true delight of colours). This visit also gives us the chance 

to see the splendour of the Coliseum (the world’s largest 

amphitheatre) and, while we’re transported back to heroic 

struggles of battling gladiators of yesteryear, today it is the 

clamour of the many visitors that reveals how impressive 

this monument is. And, of course, we couldn’t possibly 

leave without throwing a coin in the Trevi Fountain, one of 

Rome’s most famous attractions, because our wish is to 

one day return!

FONTE TREVI DE ROMA   // ROME’S TREVI FOUNTAIN



Em busca do equilíbrio 
The quest for balance

HEALTH    WELLNESS
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AYURVEDA 
PARKSCHLÖSSCHEN SPA
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Outrora, era apenas o spa da cidade com uma fonte ter-

mal, aninhado nos vinhedos pitorescos do vale do Rio Mo-

sela, na cidade Art Nouveau de Traben-Trarbach, Alema-

nha. Mas as renovações, em 1993 e, mais tarde, em 2008, 

transformaram o edifício no Ayurveda Parkschlösschen 

Spa e Hotel, o único ‘santuário’ ayurveda da Europa, que 

combina conforto e autenticidade com a medicina ayur-

veda (em sânscrito, «ciência da vida»), originária da Índia, 

considerada a mãe da medicina e que aposta na correcção 

dos desequilíbrios.

Todas as terapias, fundamentadas em mais de 5000 anos 

de conhecimento, mas adaptadas às exigências da actuali-

dade, são administradas por uma equipa de médicos ayur-

veda europeus e indianos com experiência em medicina 

tradicional que assegura que cada cliente recebe um cuida-

do adequado às suas necessidades. Panchakarma, a terapia 

Formerly it was solely the city’s spa with thermal springs, 

nestled in the picturesque vineyards of the valley of the 

River Mosel, in the Art Nouveau town of Traben-Trarbach  

Germany. But renovation work in 1993 and later, in 2008, 

transformed the building into the Ayurveda Parkschlöss-

chen Spa and Hotel, Europe’s only Ayurveda sanctuary, 

combining comfort and authenticity with Ayurvedic med-

icine (in Sanskrit, «science of life»), originally from India, 

considered the mother of medicine, and which focuses on 

correcting imbalances.

Every therapy, based on more than 5000 years of knowl-

edge, but adapted to today’s requirements, is practised by 

a team of European and Indian Ayurveda doctors, expe-

rienced in traditional medicine, while assuring that every 

guest receives treatments finely tuned to their individual 

needs. Panchakarma, the classic Ayurvedic detoxification 

de desintoxicação «ayurvédica» clássica, que restabelece 

corpo, mente e alma, pode ser reservada por dez a 21 dias, 

mas estão disponíveis programas como o anti-stress e o 

de desintoxicação do fígado. 

A cozinha vegetariana gourmet é um acréscimo perfei-

to aos tratamentos, facultando refeições deliciosas con-

feccionadas com produtos orgânicos. Os quartos e suí-

tes foram pensados para serem retiros confortáveis, e os 

hóspedes, para além de usufruírem de um parque com 11 

héctares, cheio de árvores centenárias, podem desfrutar  

de banhos termais, massagens ayurveda, sauna, ioga, gi-

násio e tratamentos de beleza, como complementos aos 

vários programas.

No Parkschlösschen, tudo se conjuga para que, de forma 

holística, autêntica e exclusiva, e através de saberes mile-

nares, o equilíbrio perdido se restaure. Porque, segundo o 

slogan do Spa, «Tudo é Ayurveda!»

therapy, re-balancing body, mind and soul, can be reserved 

for ten to 21 days, while other programmes such as an-

ti-stress and liver detoxification are also available. 

Gourmet vegetarian cuisine is a perfect addition to the 

treatments, providing delicious meals made with organ-

ic ingredients. The rooms and suites have been designed 

to produce comfortable retreats, while guests, in addition 

to availing themselves to the 11-hectare park heavy with 

age-old trees, can enjoy thermal baths, Ayurvedic mas-

sages, the sauna, yoga, the gym and beauty treatments, 

to complement the various programmes. At Parkschlöss-

chen, everything comes together so that, holistically, au-

thentically, exclusively and through age-old knowhow, 

lost balance is restored. Because, according to the spa’s 

slogan, «Everything is Ayurveda!»
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HUGO MADEIRA

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ALMENDRA

«O profissional de medicina dentária deve 
estar constantemente a estudar» //«Dental 

professionals should be constantly studying»

He isn’t certain how he ‘fell in love’ with dentistry. But Hugo 

Madeira is certain that whenever he was asked, as a child, 

«what do you want to be when you grow up?» he would 

answer: «a dentist». And that’s just what he is. The den-

tist and dental surgeon is founder of the the Clínica de 

Implantologia Avançada, located in the centre of Lisbon, 

on the Avenida Casal Ribeiro, nº 50. He is a man of habits 

and goals. He doesn’t leave home without saying good-

bye to his loved ones with a smile. He sees himself to be 

an adventurer, because, as he says, life itself is an adven-

ture. Whenever he can, he lunches with colleagues to 

swap ideas and share knowledge. Talking to Villas&Golfe, 

Hugo discusses the evolution of implantology, one of the 

areas he works in, in the short and long term. He believes 

that sooner or later artificial intelligence, «will come in 

with force» and looks at his career as a learning curve. He 

wants to leave a legacy to his son Caetano, and an editorial 

project, which will be published shortly. 

Não sabe ao certo como se ‘apaixonou’ pela medicina den-

tária. Mas certo é que sempre que lhe perguntavam em 

criança «o que queres ser quando fores grande?», Hugo 

Madeira respondia: «dentista». E é-o, de facto. O médico e 

cirurgião oral é fundador da Clínica de Implantologia Avan-

çada, situada no centro de Lisboa, na Avenida Casal Ribei-

ro, nº 50. É um homem de hábitos e objectivos. Não sai de 

casa sem se despedir dos seus sem um sorriso. Considera-

-se um aventureiro, porque, segundo ele, a própria vida é 

uma aventura. Sempre que pode, almoça com os colegas 

para trocar ideias e partilhar conhecimento. Em entrevista 

à Villas&Golfe, Hugo comenta a evolução da Implantologia, 

uma das suas áreas de actuação, a curto e a longo prazo. 

Acredita que a Inteligência Artificial, mais cedo ou mais 

tarde, «vai entrar com força» e olha para o seu percur-

so como uma aprendizagem. Ao filho Caetano quer dei-

xar um legado e um projecto editorial, que será publicado  

em breve. 

HEALTH  WELLNESS
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O que mais gosta na medicina dentária?

Em primeiro lugar, à medida que vou evoluindo, en-

quanto profissional, gosto de saber que cada vez mais há 

menos impossíveis no meu trabalho. Em segundo, o po-

der gerir e mudar a vida de uma pessoa, através de um 

sorriso trabalhado.

De que forma o Hugo se vai actualizando e progredindo 

na carreira?

Crio hábitos e objectivos. No início do ano defino o ca-

lendário dos cursos e conferências em que quero estar 

presente. Diariamente, sempre que posso, almoço ou janto 

com colegas para partilhar conhecimento, e tenho tam-

bém o hábito de ao fim-de-semana usar no mínimo uma 

hora para ler as últimas publicações médicas com impacto 

que saíram. 

Profissionalmente, qual o momento que mais o marcou? 

Quando comecei a frequentar conferências interna-

cionais e a receber reconhecimento de colegas de todo o 

mundo, a dizer que gostavam do meu trabalho, foi estra-

nho e, ao mesmo tempo, curioso. Quando chegou ao ponto 

What do you like most about dentistry?

First of all, as I evolve as a professional, I like to know that 

there are increasingly fewer ‘impossibles’ in my work. Sec-

ondly, being able to manage and change the life of a per-

son, through a treated smile.

How do you stay up-to-date and progress in your career?

I create habits and goals. At the start of the year I define 

my schedule for the courses and conferences I want to at-

tend. Every day, whenever I can, I lunch or dine with col-

leagues, to share knowledge, and I also have the habit, at 

the weekend, of setting aside at least one hour to read the 

latest medical publications of merit that have come out. 

What moment most marked you in your professional 

life? 

When I started attending international conferences and 

getting recognition from colleagues from all around the 

world, saying that they liked my work was strange and, at 

the same time, funny. When it got to the point of many of 

them asking to have their photo taken with me, I felt that I 

had to take a more responsible attitude towards the way in 

which other colleagues follow my career.

«A grande maioria dos pacientes 
fazem tratamentos dentários sem 
conhecer as escolhas do médico» 
\\ «The vast majority of patients 

undertake dental treatments 
without knowing the choices of 

the dentist»

de vários pedirem para tirar fotos comigo, senti que tinha 

que tomar uma atitude ainda mais responsável, perante a 

maneira como outros colegas seguiam a minha carreira.

O que origina o sucesso de uma clínica dentária, como a 

do Hugo Madeira? 

Ter o desejo de ser dos melhores, criar método e ser exi-

gente em cumprir esse método e protocolo. Escolher as 

pessoas certas, porque, no final, tudo se trata de pessoas, 

sendo um negócio para pessoas.

Que obstáculos enfrentam os médicos dentistas no 

exercício da sua profissão? 

São vários. O profissional de medicina dentária, como em 

qualquer outra medicina, deve estar constantemente a es-

tudar. Todos os dias há artigos científicos para ler e casos 

para discutir. A ausência de transparência entre médico-

-paciente também é outro desafio importante. A grande 

maioria dos pacientes fazem tratamentos dentários sem 

conhecer as escolhas do médico, no que toca a equipa-

mentos ou materiais.

Os portugueses já se preo-

cupam mais com os cuidados 

de saúde oral? 

Hoje em dia, na nossa socie-

dade, ninguém se pode quei-

xar da falta de informação so-

bre os cuidados de saúde oral. 

Os casos que surgem na classe 

mais idosa, sim, são casos por 

vezes complexos e exigem reabilitações completas de sor-

risos. Nas camadas mais jovens os problemas estão a evo-

luir da reabilitação para a estética. 

Quando falamos em saúde oral, falamos de um cuida-

do fundamental para o bem estar humano, se não um dos 

principais. No entanto, muitos ainda evitam ir ao dentista 

por uma questão de custos. Que soluções existem?

Acredito que ir ao dentista não é caro. Ter uma boa hi-

giene oral, que no fundo se resume a fazer a higiene ma-

nual em casa e ir no mínimo a duas consultas de higiene 

dentária por ano, pode custar entre 60 a 80 euros. Muitas 

vezes o problema é as pessoas escolherem pagar um se-

guro dentário de 300 euros/ano e nem sequer se sentarem 

na cadeira do dentista uma única vez. O medo aqui tem 

vindo a ser estudado com inibidor. Nos dias de hoje é raro 

doer o que quer que seja no dentista, mas as pessoas ain-

da não acreditam. Daí o meu trabalho passar também por 

demonstrar o dia-a-dia das consultas e a felicidade dos 

meus pacientes.

What lies behind the success of a dental clinic, such as 

that of Hugo Madeira? 

Having the desire to be among the best, to develop an 

approach and to be demanding in achieving this approach 

and protocol. Choosing the right people, because, when all 

is said and done, everything boils down to people, as this is 

a business for people.

What hurdles do dentists face in the course of  

their work? 

There are many. People working in dental medicine, as 

in any other field of medicine, should be constantly study-

ing. Every day there are scientific articles to read and cases 

to discuss. The lack of transparency between dentist and 

patient is another important challenge. The vast majority 

of patients undertake dental treatments without knowing 

the choices of the dentist, with regard to equipment or ma-

terials.

Are the Portuguese more concerned about oral  

health now? 

Nowadays, in our society, 

nobody can complain about a 

lack of information about oral 

health care. The cases that 

come about in the more el-

derly, yes, they are cases that 

are at times complex and re-

quire their smile to be entirely 

‘rebuilt’. In younger genera-

tions, the problems are evolv-

ing from rehabilitation towards aesthetics. 

When we talk about oral health, we’re talking about one 

of the main forms of care that can be deemed fundamen-

tal to human well being. Nevertheless, there are still many 

people who put off visiting the dentist because of the cost 

involved. What solutions are out there?

I don’t believe that going to a dentist is expensive. Hav-

ing good oral hygiene, which basically boils down to en-

suring manual hygiene at home and visiting your dental 

hygienist at least twice a year can cost between 60 and 80 

euros. Often the problem is that people choose to pay den-

tal health insurance of 300 euros a year and don’t even sit 

in dentist’s chair once. Fear is what is holding people back. 

Nowadays, it is rare for treatment to hurt at the dentist, but 

people still don’t believe this. Hence my work also involves 

showing the day-to-day of consultations and the happi-

ness of my patients.

In dentistry, is there a bond between colleagues working 

in the field? 
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Na actividade dentária existe união entre os colegas  

da área? 

Posso afirmar que sim. Há união, ainda muito selectiva, 

mas sim. No meu ponto de vista ainda temos muito para 

melhorar, enquanto classe profissional, nesse sentido. 

O Brasil é um excelente exemplo a seguir. Sendo um dos 

países com mais dentistas e mais competitividade, eles 

percebem que unidos só têm vantagens. Sendo a principal 

a partilha de conhecimento, para evolução na carreira e 

prestação de melhores cuidados.

Em Portugal, temos bons profissionais de saúde oral? 

Temos excelentes profissionais em todas as áreas. Não 

há um que fique de fora. Felizmente temos médicos den-

tistas que são referência pelo mundo fora, a dar palestras e 

aulas. Alguns dos melhores estão na minha equipa.

A implantologia é um das suas áreas de actuação. 

Como vê a evolução da mesma a curto e longo prazo?

A implantologia evoluiu tanto nos últimos anos que pa-

rece que já temos tudo disponível. O futuro vai passar por 

melhorar o que já existe, que 

é a relação entre os bytes e 

os atmos. Já fazemos leituras 

totalmente digitais da boca da 

pessoa. Conseguimos fazer 

um Scan e fotografia através 

do Digital Smile Design, e ter 

uma fantástica perspectiva de 

como vai ficar o caso. Agora, 

aqui, creio que a Inteligência 

Artificial, mais cedo ou mais tarde, vai entrar com força. 

Através do Scan sai logo o estudo com ordens para uma 

impressora fazer os dentes enquanto o médico faz os 

implantes, reduzindo assim o tempo da colocação de um 

implante, mais coroa, de dois a três dias para uma ou  

duas horas.

Como avalia o seu percurso até à data? 

Tem sido muito alegre. Com muitas aprendizagens e mui-

tos momentos menos bons, mas até hoje acabo todos os 

anos com saldo positivo no que toca à progressão econó-

mica da minha clínica e do meu curriculum e portfólio.

O Hugo é pai e, sendo dentista, é certo que irá ensinar o 

seu filho Caetano, desde pequenino, a cuidar dos dentes.  

Como é óbvio. E na verdade vou ensinar e deixar um le-

gado nesse sentido para que todos os pais possam fazer o 

mesmo com os seus filhos. É um projecto editorial que vai 

ser publicado em breve. Dedicado ao meu filho, mas dis-

ponível para quem quiser.

I can tell you there is. There is a bond, still very selective, 

but it exists. From my point of view we still have a lot to 

improve, as a professional class, in this sense. Brazil is an 

excellent example to follow. As one of the countries with 

more dentists and more competitiveness, they understand 

that being united can only bring advantages. Sharing 

knowledge is the principle behind evolving in your career 

and providing better care.

Do we have good oral health professionals in Portugal? 

We have excellent professionals in all areas. There isn’t 

a single exception. Fortunately we have dentists that are 

known around the globe and give talks and lessons. Some 

of the best are in my team.

Implantology is one of the areas you work in. How do 

you envisage its evolution in the short and long term?

Implantology has developed so much in recent years 

that it seems that we already have everything we need. 

The future will involve improving what already exists, 

which is the relationship between bytes and atmos. We 

already make entirely digital 

readings of a person’s mouth. 

We can do a scan and pho-

tography using Digital Smile 

Design, and have a fantastic 

view of how the case will end 

up. Now, here, I believe that ar-

tificial intelligence, sooner or 

later, with come in with force. 

Through the scan, the study 

comes straight out with orders for a printer to make the 

teeth, while the dentist does the implants, thus reducing 

the time for putting in an implant, plus crown, from two to 

three days to one or two hours. 

How would you rate your career thus far? 

It has been a very bright one. With a great deal learnt and 

many not-so-good moments, but to date, I end every year 

with a positive balance when it comes to the economic 

progress of my clinic and of my CV and portfolio.

You are a father and, as a dentist, you’re certainly going 

to teach your son Caetano, from an early age, to take care 

of his teeth. 

Obviously. And in fact I am going to teach and leave be-

hind a legacy in this matter so that any parent can do the 

same with their children. It is an editorial project, which will 

be published shortly. Dedicated to my son, but available to 

anyone who wants it.

«Nas camadas mais jovens os 
problemas estão a evoluir da 
reabilitação para a estética» 
\\ «In younger generations, 

the problems are evolving from 
rehabilitation towards aesthetics»
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SUPREME FLAVOURS

Um recanto familiar // A family retreat 

Começaram por ser 200 mas agora são os 450 hectares que 

abraçam toda a propriedade da Herdade da Malhadinha, 

no Baixo Alentejo, em Portugal. E o desejo desta família é 

continuar a crescer. Há quase 20 anos (em 1998), os irmãos 

Soares, João e Paulo, e os seus pais, juntamente com Rita 

Soares, esposa de João, decidiram comprar a propriedade. 

À época, os campos e a casa principal encontravam-se 

completamente abandonados. Não havia nada! Nem vi-

nha, nem água, nem luz. Terras incultas, que logo se trans-

formaram. Juntos deram vida aos solos. Plantaram 20 

hectares de vinha. E agora, quando chegamos, a beleza da 

herdade prende-nos ao local. Começa logo pelo magnífico 

silêncio das terras. Só as cegonhas se mostram. Elas e as 

águas da Ribeira Velha – que é oca –, que atravessam o rio 

Guadiana, e da Ribeira do Tejo, que correm de leve. Com a 

água do riacho contruíram três pequenas barragens para 

acumular água e conseguirem, assim, regar a vinha. Uns 

dos primeiros passos foi também a recuperação da casa 

principal, onde actualmente se recolhe a família, sempre 

que visitam a herdade (o que é frequente). 

Initially there were 200, but now some 450 hectares em-

brace the estate of Herdade da Malhadinha, in Portugal’s 

Lower Alentejo. And it is the wish of this family to carry on 

growing. Almost 20 years ago, in 1998, the Soares brothers, 

João and Paulo, and their parents, together with João’s 

wife, Rita Soares, decided to buy the property. At the time 

the fields and the main farmhouse were in an abandoned 

state. There was nothing! No vineyard, no water, no elec-

tricity. Untilled land, which was soon to be transformed. 

Together they breathed life into the soils. They planted 20 

hectares of vines. And now, when we arrive, the beauty of 

the estate nails us to the spot. It begins right away with 

the magnificent silence of the land. Only the storks make 

their presence felt. Them and the waters of the Ribeira Ve-

lha, which eventually meet the River Guadiana, and of the 

Ribeira do Tejo, flowing slowly by. With the streams’ water 

they formed three small dams to accumulate enough to be 

able to water the vineyard. One of the first steps was also to 

restore the main farmhouse, where the family now comes 

together, whenever they visit the estate (which is often). 



Tudo começa com a história dos pais de João e Paulo 

(responsáveis pela área financeira e comercial da Garra-

feira Soares e da herdade) que viviam no Algarve e lá co-

meçaram a sua actividade com um minimercado, que não 

tardou a ser transformado numa garrafeira. Mais tarde, já 

com a ajuda dos dois filhos e de Rita (a responsável pelo 

marketing e recursos humanos) – que na nossa visita ao 

Baixo Alentejo nos passeou pelas terras da herdade –, o 

negócio expandiu. Alargou de tal modo que abriram a Gar-

rafeira Soares – distribuidora de vinhos. E depois, abriram 

It all begins with the story of the parents of João and 

Paulo (in charge of finance and sales of Garrafeira Soa-

res and of the estate) who were living in the Algarve and 

opened a minimarket, which soon became an off-licence. 

Later, with the help of their two sons and Rita (in char-

ge of marketing and human resources) – who guided us 

through the estate during our visit to the Lower Alentejo 

–, the business expanded. It grew to such an extent that 

they opened Garrafeira Soares – wine distributor. And 

then they opened more stores, and more, and now it has  

mais lojas, e mais, e hoje é um ‘império’ com 18 casas. Qua-

se 50% é mercado a retalho, os restantes 50% são distri-

buídos entre o ramo hoteleiro e a restauração do Algarve. 

Uma família muito ligada aos vinhos, que durante muito 

tempo não possuía uma vinha própria. Até que chegou o 

momento de realizarem um sonho de vida – comprar uma 

herdade. Assim nasceu a Malhadinha. Não só pela sua be-

leza intacta, mas também pela proximidade ao Algarve, 

localidade onde todos moravam e trabalhavam, por isso, o 

baixo Alentejo era a escolha ideal da localização da quinta. 

Primeiro criaram condições para plantar a vinha, depois, 

contactaram o Luís Duarte (enólogo) como consultor e um 

viticultor. Após vários estudos, escolheram o padrão de vi-

nho que queriam produzir. «Nós sabíamos que queríamos 

o melhor vinho do mundo», diz, sorrindo, Rita. Foi com o 

arregaçar das mangas desta família que se fez da Herdade 

da Malhadinha um lugar a visitar e onde se dão a provar os 

become an ‘empire’ with 18 establishments. Almost 50% is 

retail business, while the remaining 50% is shared between 

the Algarve’s hotel and restaurant industry. 

A family with a close relationship with wine, which for a 

long time didn’t have its own wine. Until the moment came 

for them to make a lifelong dream come true, and bought 

an estate. And so Malhadinha came into being. The Lower 

Alentejo was the ideal choice for locating the estate, not 

only because of its unspoilt beauty, but because of how 

close it was to the Algarve, where they all lived and worked. 

First they created the conditions to be able to plant the vi-

nes. Then they got in touch with oenologist Luís Duarte, 

taping his skills as a consultant and winegrower. Following 

a series of studies they chose the template for the wine 

they wanted to produce. «We knew that we wanted the 

best wine in the world», Rita says, with a smile. It was the 

determinedness of this family that has made Herdade da 
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magníficos vinhos. Para além da produção de vinho tam-

bém se dedicam à criação de animais de raça autóctone 

(com denominação de origem protegida - DOP).

É uma quinta bem ao estilo familiar. A Francisca, filha 

mais velha de Rita, nasceu em 1998, no ano em que com-

praram a propriedade. Francisca plantou, simbolicamente, 

a primeira cepa da vinha. Quando foi necessário pensar 

nos rótulos para a marca, e nenhuma das opções apresen-

tadas lhes agradava, João teve a ideia: «e se a Francisca 

fizesse um desenho?». Compraram-se lápis. E Francisca 

desenhou. Desenhou um cachinho de uvas. Foi o primeiro 

rótulo da herdade. Até hoje, os cinco filhos de Rita e João, 

e também os dois filhos de Paulo e Margaret, desenham 

os rótulos para ilustrar as garrafas dos vinhos da Malha-

dinha. À medida que os vinhos da Malhadinha vão evo-

luindo, também os desenhos dos filhos vão ganhando 

outra dimensão. A família criou um hábito: passar todos 

os fins-de-semana, em família, na herdade. E a proprieda-

Malhadinha a place to be visited and where you can sam-

ple magnificent wines. In addition to wine production, the 

estate also raises native animal breeds (with protected de-

signation of origin - PDO).

This is a proper family farm. Francisca, Rita’s eldest dau-

ghter, was born in 1998, in the year they bought the estate. 

Francisca planted, symbolically, the first vine stock. When 

the time came to design the labels for the brand, and they 

didn’t like any of the options pitched to them, João had 

an idea: «what if Francisca did a drawing?». They bought 

some pencils. And Francisca drew. She drew a bunch of 

grapes. This was the estate’s first label. To date, Rita and 

João’s five children, Paulo’s two children and Margaret, 

have created the illustrations appearing on the labels on 

the bottles of Malhadinha wines. As the Malhadinha wines 

have developed, so too the drawings by the children, taking 

on a new dimension. The family developed a habit: spen-

ding every weekend, as a family, on the estate. And the 

de tem muito para mostrar. O contacto com a natureza, a 

qualidade de vida, o prazer de andar a pé pelos campos, os 

passeios de bicicleta ou de moto 4, os passeios a cavalo, os 

piqueniques, a adega… para essa liberdade só mesmo num 

lugar como este, onde o limite é a imaginação. 

A família Malhadinha quer que quem venha para ficar 

no Country House & Spa, que desde 2008 tem vindo a sa-

tisfazer os hóspedes, fique no mínimo duas ou três noites, 

num dos dez quartos à escolha. Não querem hóspedes 

para um fim-de-semana, pois desejam que eles usufruam 

de toda a beleza da herdade e de todas, ou quase todas, as 

actividades temáticas que podem experienciar. Experiên-

cias ligadas ao desporto, à aventura, ao bem-estar, à pin-

tura (com artistas plásticos no meio da natureza a pintar), 

à literatura, tertúlias, um sem fim de ideias. Aqui, o tempo 

fica preso no horizonte.  

property has much to reveal. Contact with nature, quality of 

life, the pleasure of walking through the fields, bike or quad 

bike rides, horse riding, picnics, the winery… only a place like 

this offers such freedom, where the sky’s the limit. 

The Malhadinha family’s intention is for anyone coming 

to stay at the Country House & Spa, which has been sa-

tisfying guests since 2008, stays for at least two or three 

nights in one of the ten rooms to choose from. They don’t 

want guests for a weekend, as their wish is for guests to 

enjoy all the beauty the estate has to offer, and all, or al-

most all, of the themed activities they can experience. 

Experiences to do with sport, adventure, wellness, pain-

ting (with artists painting in the heart of nature), literature, 

cultural gatherings, and endless ideas. Here, in this place 

where time stands still.  
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Ovo / Duxelle de Cogumelos Selvagens / Croutons de Caril 

/ Micro verdes de Beterraba / Foie Gras Mi Cuit

Duxelle de Cogumelos: 500g de cogumelos, 0,250 litro de 

calda de galinha, 200g de alho francês, 1 cebola, 1 tomate, 

c.s de alho e orégãos. 

Processo: Preparar um estrugido com a cebola, o tomate, o 

alho e os cogumelos laminados, com um pouco de mantei-

ga. Adicionar um pouco de farinha e depois a calda de gali-

nha. Deixar cozer uns 5 min. Sal e pimenta a gosto. Reservar. 

Croutons de Caril: 250g de pão ressesso, 1 dente de alho, 

caril, salsa e tomilho e 50ml de azeite.

Processo: cortar o pão em cubos de 1cm x 1cm, picar o alho, 

a salsa e o tomilho. Misturar com o azeite. Juntar ao pão 

cortado. Colocar a mistura numa bandeja que possa ir ao 

forno e cozinhar a 140ºC, durante uns 20 min. Virar a cada 

cinco minutos. Ao retirar do forno adicionar flor de sal, pi-

menta e caril. 

Foie Gras Mi Cuit: 100g de Froi Gras

Processo: aconselho a comprar a preparação do Froi Gras 

numa casa especializada.

Empratar: Pincelar o cocotte com uma fina camada de 

manteiga, com a ajuda de um pincel. Colocar sobre o fundo 

do cocotte um pouco de natas. Adicionar o Duxelle, o Foie 

Gras e colocar um ovo por cima. Cozer em banho-maria no 

forno a 180ºC, uns 12 min. Retirar do forno, colocar sal e pi-

menta, juntar os croutons e os micro verdes. Servir. 

Egg / Wild Mushroom Duxelle / Curry Croutons / Beet Mi-

crogreens / Foie Gras Mi Cuit

Mushroom Duxelle: 500g mushrooms, 250ml chicken 

stock, 200g leek, 1 onion, 1 tomato, 1 tbsp garlic and oregano. 

Method: Lightly fry the onion, tomato, garlic and sliced 

mushrooms in a little butter. Add some flour and then the 

chicken stock. Cook for about 5 minutes. Add salt and pep-

per, to taste. Set aside. 

Curry Croutons: 250g day-old bread, 1 clove of garlic, curry, 

parsley and thyme and 50ml olive oil.

Method: Cut the bread into 1cm by 1cm cubes. Chop the 

garlic, parsley and the thyme. Mix with the olive oil. Add 

the bread cubes. Place on a baking tray and bake at 140 ºC 

for around 20 minutes. Toss the cubes every five minutes. 

Once out of the oven, sprinkle with flor de sal (gourmet sea 

salt), pepper and curry. 

Foie Gras Mi Cuit: 100g Foie Gras

Method: I would advise you purchase the prepared Foie 

Gras from a specialist outlet.

Plating up: Finely brush a ramekin with butter. Pour a lit-

tle cream over the floor of the ramekin. Add the Duxelle, 

the Foie Gras and break an egg over the top. Cook in a 

bain-marie in the oven at 180 ºC for about 12 minutes. Re-

move from the oven, sprinkle with salt and pepper, add the 

croutons and the microgreens. Serve. 

Perfil

Nome: Christian Rullan

Idade: 41 anos

Naturalidade: França

Formação: École Lênotre,E.H.U Illes Balears

Chef: 14 anos

Tipo de pratos: de acordo com a minha inspiração

Ingrediente predilecto: produtos da época

Uma qualidade: criativo

Motivação: cliente

Qual a equipa perfeita: ser uma família

Como é trabalhar com Christian: exigente  

O que não fazer numa cozinha: desrespeitar o produto

O que fazer, obrigatoriamente, numa cozinha: concentração

É apaixonado por: sabores

Profile
Name: Christian Rullan

Age: 41 years

Place of birth: France

Training: École Lênotre, E.H.U Illes Balears

Chef: 14 years

Type of dishes: according to my inspiration

Favourite ingredient: seasonal produce

A quality: creative

Motivation: customer

What is the perfect team: being a family

What’s it like to work with Christian: demanding  

What shouldn’t you do in a kitchen: disrespect the product

What are you obliged to do in a kitchen: concentrate

You are passionate about: flavours

OVO ‘COCOTTE’ DE FOIE GRAS E  
COGUMELOS SELVAGENS

OEUF COCOTTE DE FOIE GRAS 
AND WILD MUSHROOMS
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Vazia Maturada dos Açores / Fideuà de Trufa / Micro Ver-

des de Rabanete / Molho de Carne / Puré de Cabeça de 

Aipo / Mini Nabo e Cenoura

Vazia maturada: 1 kg de Vazia limpa.

Processo: Colocar em vácuo e cozinhar a baixa tempera-

tura, 54ºC, durante 50 min. 

Fideuà de Trufa: 500g sparghetti partido, 2l de calda de ga-

linha, c.s de cebola picada e de trufas negras.

Processo: Numa panela aquecer o azeite, adicionar o es-

parguete e deixar a cebola e o alho refogar. Adicionar a cal-

da de galinha quente, pouco a pouco, até ter o esparguete 

al dente. Adicionar a trufa ralada e misturar. 

Molho de Carne: 1l de fondo escuro, 1l de Vinho do Porto, c.s 

de tomilho.

Processo: reduzir o fondo escuro com o Vinho do Porto e o 

tomilho até ganhar consistência espessa. 

Puré de Aipo: 1 aipo pelado, 250g de batata, c.s de manteiga 

e natas.

Processo: Cozer o aipo e a batata em água e sal. Desidratar 

um pouco no microondas, durante uns 15 min. Numa pa-

nela fazer um beurre noisette com a manteiga, as natas e 

deixar reduzir um pouco. Adicionar a batata e o aipo. Tritu-

rar tudo na thermomix.

Empratar: Num prato raso colocar a Fideuà de Trufa, em 

moldes redondos. Colocar o puré de aipo, depois, por cima, 

colocar um pedaço da Vazia, que previamente cortada e 

preparada. Terminar com o molho e as mini verduras cozi-

das em água e sal. Decorar com os micro verdes de rabanete. 

Azores Matured Sirloin / Truffle Fideuà  / Radish Micro-

greens / Meat Sauce / Celeriac Puree / Baby Turnips  

and Carrots

Matured Sirloin: 1 kg of clean sirloin.

Method: Vacuum pack and cook at a low temperature, 

54ºC, for 50 minutes. 

Truffle Fideuà: 500g broken-up spaghetti, 2l chicken stock, 

1 tbsp chopped onion and 1 tbsp black truffles.

Method: Heat some olive oil in a pan. Add the spaghetti and 

sauté the onion and garlic. Add the warm chicken stock, 

little by little, until the spaghetti is al dente. Add the grated 

truffles and mix. 

 

Meat Sauce: 1l fond brun, 1l port wine, 1 tbsp thyme.

Method: Reduce the fond brun with the port wine and the 

thyme until it thickens. 

Celeriac Puree: 1 peeled celeriac, 250g potatoes, 1 tbsp but-

ter and cream.

Method: Cook the celeriac and potato in water and salt. 

Dry out a little in the microwave, for about 15 minutes. 

Make a beurre noisette in a pan with the butter, the cream 

and reduce a little. Add the potato and the celeriac. Zap in a  

food processor.

Plating up: On a flat plate, place the truffle fideuà, in serving 

rings. Place the celeriac puree above and then place a pre-

viously cut and prepared piece of sirloin on top. Finish off 

with some of the sauce and the baby vegetables cooked in 

water and salt. Garnish with the radish microgreens. 

MAR E TERRA EM CALDEIRADA SEA AND SHORE STEWVAZIA MATURADA DOS AÇORES AZORES MATURED SIRLOIN

Lulas / Caldeirada / Presunto Ibérico / Camarão / Micro 

Verdes de Coentros / Pérolas de Batatas

Caldeirada: 2 unidades de pimento vermelho, 2 unidades 

de pimento verde, 2 cebolas, 0,5l de calda de peixe, c.s de 

alho e louro.

Processo: Cortar os pimentos e a cebola em rodelas, e picar 

o alho. Refogar tudo com o louro. Adicionar a calda de pei-

xe e deixar cozer. Reservar. 

Pérolas de Batata: 600g de batata Agria grande, c.s de man-

teiga, açafrão, 350ml de calda de peixe.

Processo: Descascar as batatas e com a ajuda de uma co-

lher parisinne fazer bolas. Misturar a calda de peixe com a 

manteiga e o açafrão numa caçarola. Introduzir as batatas 

e deixar cozer até evaporar a calda de peixe. 

Empratar: Cortar a lula em três pedaços e a sua cabeça a 

meio. Reservar. Descascar a cauda do camarão. Reservar. 

Cortar muito fino o presunto ibérico. Reservar. Para con-

cluir o empratamento: saltear as lulas numa sertã com sal 

grosso e fazer o mesmo com o camarão. Preparar o prato, 

um prato fundo. Colocar primeiro a caldeirada na base, se-

guem-se as pérolas de batata, coloca-se a lula, o camarão, 

o presunto ibérico e os micro verdes de coentros. Servir. 

Squid / Caldeirada Stew / Ibérico Ham / Prawns  / Corian-

der Microgreens / Potato Pearls

Caldeirada Stew: 2 red peppers, 2 green peppers, 2 onions, 

500ml fish stock, 1 tbsp garlic and bay leaf.

Method: Slice the peppers and onions into rings, and chop 

the garlic. Sauté with the bay leaf. Add the fish stock and 

leave to cook. Set aside. 

Potato Pearls: 600g large potatoes (Agria), 1 tbsp butter, 

saffron, 350ml fish stock.

Method: Peel the potatoes and use a parisienne scoop to 

make balls. Mix the fish stock with the butter and the saf-

fron in a saucepan. Add the potatoes and cook until the fish 

stock has evaporated. 

Plating up: Cut the squid into three and halve its head. Set 

aside. Remove the shell from the prawn’s tail. Set aside. 

Very finely cut the ibérico ham. Set aside. To conclude the 

plating up: sauté the squid in coarse salt in a pan and do 

the same with the prawn. Prepare the plate; a deep plate. 

First place the fish stew on the base, followed by the potato 

pearls, before the squid, the prawn, the ibérico ham and fi-

nally the coriander microgreens. Serve. 



108 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 109 

STRAWBERRIES, CARAMELISED 
VANILLA CREAM...

Strawberries / Strawberry Nectar / Chocolate Ganache  

/ Virgin Olive Oil Powder / Chocolate Speculoos / Vanilla 

Cream  / Three-pepper Foam

trawberry Nectar: 500 g strawberries, 400 g sugar.

Method: Slice the strawberries and mix with the sugar. 

Leave to rest for 1 hour and then cook, in a bain-marie for 1 

hour, covered with cling film. Set aside in the fridge. 

Chocolate Ganache: 350 g dark chocolate (64% cocoa), 75 

ml sugar syrup, 350 ml cream. 

Method: Heat the liquids and add the chocolate. Leave for 

about 5 minutes. Leave to rest, for at least 24 hours. 

Virgin Olive Oil Powder: 75 g maltodextrin, 30 ml olive oil

Chocolate Speculoos: 200 g butter, 200 g light brown sugar, 

5 g salt, 100 g flour, 5-spice powder, 75 g pure cocoa.

Method: Mix everything together until a dough forms. 

Grate the dough and bake in the oven at 150 ºC for around 

8-10 minutes. Set aside. 

Vanilla Cream: 300 ml milk, 200 ml cream, 5 g agar-agar, 3 

packages of tahiti vanilla, 150 g sugar. 

Method: Heat the milk, the cream and the vanilla with the 

sugar. Leave to infuse for about 20 minutes. Add the agar-

agar, remover and bring to the boil. Leave for 1 minute. Share 

out into small recipients and leave to cool in the fridge. 

Three-Pepper Foam: 38 g pink, black and green pepper, 

600 ml water, 300 g sugar, 6 g hydrated gelatine, 100 ml egg.

Method: Make a syrup with the sugar, water and the three 

peppers. Bring to the boil and add they hydrated gelatine 

and leave to infuse for about 4 hours in the fridge. Prolong 

the preparation and mix the egg whites. Place in a whip-

ping siphon and charge twice; mix well and store in the 

fridge until you use it. 

Plating up: this dessert can be finished in many ways. I 

would advise you to be creative in how you plate this  

dish up.

MORANGO, CREME DE BAUNILHA 
CARAMELIZADA...

Morango / Néctar de Morango / Ganache de Chocolate / 

Pó de azeite virgem / Speculoos de Chocolate / Creme de 

Baunilha  / Espuma de Três Pimentas

Néctar de Morango: 500g de morangos, 400g de açúcar.

Processo: Cortar os morangos e misturar com o açúcar. 

Deixar 1hora em repouso e cozer, em banho de maria, 

1hora, tapado com película. Reservar no frigorífico. 

Ganache de Chocolate: 350g de chocolate negro 64% de 

cacau, 75ml de calda de açúcar, 350ml de natas. 

Processo: Aquecer os líquidos e juntar o chocolate. Deixar 

uns 5 min. Deixar repousar, no mínimo, 24h. 

Pó de Azeite Virgem: 75g maltodextrina, 30 ml de azeite

Speculoos de Chocolate: 200g de manteiga, 200g de açú-

car amarelo, 5g de sal, 100g de farinha, 5 epice (cinco-per-

fumes-chineses), 75g cacau puro.

Processo: Misturar tudo e formar uma massa. Ralar a mas-

sa, num ralador, e colocar no forno a 150ºC, uns 8-10min. 

Creme de Baunilha: 300ml de leite, 200ml de natas, 5g de 

ágar-ágar, 3 pacotes de Baunilha tahiti, 150g de açúcar. 

Processo: Aquecer o leite, as natas e a baunilha com o açú-

car. Deixar em infusão durante 20 min. Adicionar o ágar-

-ágar na mistura anterior, remover e levar a ferver. Deixar 

1 min. Distribuir em pequenos recipientes, deixar arrefecer. 

Espuma Três Pimentas: 38g de três pimentas (rosa, negra e 

verde), 600ml de água, 300g açúcar, 6g de gelatina hidrata-

da, 100ml de claras de ovo.

Processo: Preparar uma calda com o açúcar, a água e as 

três pimentas. Levar a ferver e adicionar a gelatina hidra-

tada e deixar em infusão durante 4h no frigorífico. Prolon-

gar a preparação e misturar as claras de ovo. Colocar num 

sifão e colocar duas cargas, misturar bem e deixar no fri-

gorífico até ser utilizado. 

Empratar: Aconselho a que cada um seja criativo na mon-

tagem do prato.

+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.pt

OPINIÃO \\ OPINION

TOMÁS BARBOSA
Nutricionista Clínica do Tempo
Clínica do Tempo Nutritionist

parameters, and gives you your true biological age, as well 

as the level of premature cellular ageing.

Clínica do Tempo® has an efficient, definitive and entirely 

non-invasive solution to do away once and for all with 

excess fat. Its name is the Liposhaper® - the first non-

invasive ‘liposuction’. This is a treatment that combines 

ultrasound with a low density laser (635 nanometres), 

which creates permeability in the adipocyte cell membrane, 

enabling fat to be removed in the form of energy through 

the body’s natural elimination processes. The procedure 

requires no incisions, no anaesthetic and no recovery time. 

It is the only treatment in the world against excess fat that 

can be performed on children and the elderly.

Liposhaper® is an important part of the Food and 

Behaviour Re-education Programme with Body Shaping 

from the Clínica do Tempo®, which enables people to 

change lifelong habits so as to adopt healthier behaviour, 

allowing them to live longer and with greater quality of life.

As entidades nacionais, com responsabilidades na área 

da saúde, têm um papel crucial no alerta à população, 

nomeadamente com a revelação de importantes dados 

sobre a saúde pública. A Direcção Geral de Saúde, em 

Portugal, não é excepção e acabou de divulgar um 

importante relatório que não deixa de ser algo assustador: 

Cerca de 30% da população que reside em Portugal é obesa; 

36% dos residentes em Portugal são hipertensos; mais de 

1.000.000 de pessoas sofrem de diabetes e mais de 50% 

das pessoas têm colesterol elevado.

O que separa os portugueses de virem a pertencer a este 

grupo de pessoas, com alterações de saúde profundas, são 

apenas três gotas de sangue!... A maneira mais rápida de 

atrasar o nosso relógio biológico e vivermos mais anos, 

com mais saúde, é preenchermos o que está em falta no 

organismo – vitaminas e minerais – e livrarmo-nos do que 

está em excesso – metais tóxicos, radicais livres e gordura. 

A Clínica do Tempo® permite aferir todos estes valores 

com um inovador Check-Up Ortomolecular que, a partir 

de três gotas de sangue, permite conhecer todos estes 

parâmetros, e ainda a nossa verdadeira idade biológica, 

assim como o nível de envelhecimento celular precoce.

A Clínica do Tempo® tem uma solução eficaz, definitiva 

e totalmente não-invasiva para acabar de vez com 

o excesso de gordura. Trata-se do Liposhaper® - a 

1.ª ‘lipoaspiração’ não-invasiva. É um tratamento que 

combina um ultrassom e um laser de baixa densidade (635 

nanómetros), que cria uma permeabilidade na membrana 

do adipócito, permitindo que a gordura seja eliminada em 

forma de energia pelas vias naturais de eliminação do 

organismo. Tudo isto sem cortes, sem anestesias e sem 

tempo de recuperação. É o único tratamento no mundo 

contra o excesso de gordura que pode ser feito em crianças 

e em idosos.

O Liposhaper® é uma parte importante do Programa 

de Reeducação Alimentar e Comportamental com 

Modelação Corporal da Clínica do Tempo® que permite 

mudar os hábitos de vida das pessoas de forma a adotarem 

comportamentos mais saudáveis que lhes permitam viver 

mais anos e com mais qualidade de vida.

O que o separa de Saúde e Boa-Forma são apenas 
três gotas de sangue!...

National bodies, responsible for health matters, have a 

crucial role in warning the population, especially with 

regard to revealing important data about public health. 

The Portuguese health department is no exception and 

has just published an important report which is somewhat 

frightening, which reveals: around 30% of the population 

residing in Portugal is obese; 36% of Portuguese residents 

have high blood pressure; more than 1,000,000 people  

have diabetes and more than 50% of people have high 

cholesterol levels.

Just three drops of blood stand between Portuguese 

people and joining this group of people with serious health 

changes!... The quickest way to slow down your body clock 

and to live longer and healthier, it to give your body what 

it is lacking – vitamins and minerals – and to free it of 

what it has in excess – toxic metals, free radicals and fat. 

Clínica do Tempo® enables you to measure these values 

in your body, with an innovative orthomolecular check-up, 

which, with just three drops of blood, lets you know these 

Just three drops of blood stand between you and 
being in good health and shape!...



ADEGA, 
CALIFÓRNIA 

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©ADEGA CALIFÓRNIA  

Na boca do mundo // On the world’s lips 

SUPREME FLAVOURS

A cozinha portuguesa anda na boca do mundo. E, desta 

vez, em São José, na Califórnia, o Adega, um restaurante 

típico português, ganhou uma estrela Michelin. Foi da chef 

Jéssica Carreira, de apenas 23 anos, que surgiu a ideia de 

abrir este espaço bem no coração do Silicon Valley. Nascida 

nos Estados Unidos da América, tirou o curso de culinária 

em Los Angeles. Estagiou e trabalhou em Portugal durante 

três anos. De regresso à América teve vontade de abrir um 

restaurante com paladares portugueses.  Convida o chef 

David Costa, seu marido, a fazer parte desta aventura, e 

assim foi. O Adega ganhou vida. Os receios do ‘pode correr 

mal’ nunca estevam em causa. Jéssica e a equipa estavam 

conscientes do talento dos chefs e, acima de tudo, da zona 

em que apostaram para abrir o Adega, onde tudo parece ter 

sucesso. Sabiam que o projecto era único. E a conquista da 

estrela Michelin é prova desse sucesso.

Portuguese cuisine is on the world’s lips. And, this time, 

in San Jose, in California, Adega, a traditional Portuguese 

restaurant, has been awarded a Michelin star. It was pastry 

chef Jessica Carreira’s idea to open this space, right in the 

heart of the Silicon Valley. Now just 23, Jessica was born 

in the United States of America and studied culinary arts 

in Los Angeles. She worked in kitchens and restaurants in 

Portugal for three years. Once back in the States she felt 

like opening a restaurant with Portuguese flavours. She in-

vited chef David Costa, her husband, to join her on this ad-

venture, which he gladly did. Adega came into being. Fears 

that ‘things could go badly’ were never an issue. Jessica 

and the team were aware of the talent of chefs and, above 

all else, of the place in which they were investing in Adega, 

where everything seemed to prove successful. They knew 

the project was like no other. And garnering a Michelin star 

is proof of this success. 
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aquilo que sempre quis fazer profissionalmente», comenta 

David Costa. 

Todos se sentem satisfeitos com a evolução do Adega, e 

sentem orgulho em levar o melhor de Portugal ao mundo, 

neste caso até à Califórnia. «Nunca esquecerei o momento 

em que os chefs receberam o telefonema do guia Miche-

lin», diz com orgulho Carlos. Têm, também, recebido, de 

alguns dos melhores chefs dos EUA, telefonemas e notas a 

felicitá-los. Carlos acrescenta ainda que agora todos que-

rem saber de onde vêm os chefs, o que é Portugal, e se vale 

a pena ir visitar o país, se é seguro…

Com uma cozinha simples, mas diversificada em ingre-

dientes e complexos de sabores, este novo espaço em São 

José tornou a cozinha mais requintada, apurada e única. 

E, claro, não podia deixar de haver a preparação do peixe, 

que é um tesouro nacional (de Portugal). O Adega chega 

a ter reserva com três meses de antecedência e têm tido 

clientes de todo o mundo. O próximo passo é simples «não 

mudar nada, continuar a fazer o que temos feito até agora 

e, claro, vir a ser o primeiro restaurante português, fora de 

Portugal, com duas estrelas Michelin», deseja Carlos.  

Conto de fadas ou não, certo é que o Adega já conta com 

uma estrela Michelin. Seja com o Polvo à Lagareiro, o Arroz 

de Pato, o Bife à Portuguesa ou o Bacalhau, nesta casa cada 

prato é tratado com carinho. 

Adega has allowed me to do just what I have always want-

ed to do professionally», David Costa explains. 

Everyone is satisfied by Adega’s progress and feel proud 

to take the best of Portugal around the globe and in this 

case to California. «I will never forget the moment when 

the chefs got the call from the Michelin Guide», Carlos says 

with pride. They have also received calls and messages of 

congratulations from some of the best chefs in the USA. 

Carlos also adds that now everyone wants to know where 

the chefs come from, what Portugal is like, and if it’s worth 

visiting, if it’s safe…

With a kitchen that is simple, yet diverse in ingredients 

and complex in tastes, this award-winning eatery has 

brought new, unique and refined flavours to San Jose. And, 

of course, the menu wouldn’t be right without fish, a (Por-

tuguese) national treasure. Adega is even taking reserva-

tions three months in advance and enjoys a clientele that 

spans the globe. The next step is simple: «changing noth-

ing, carrying on with what we’ve been doing up to now and, 

of course, becoming the first Portuguese restaurant, out-

side Portugal, to have two Michelin stars», Carlos hopes.  

Fairy tale or not, what is certain is that Adega already 

boasts one Michelin star. And whether we’re talking about 

Polvo à Lagareiro, Arroz de Pato, Bife à Portuguesa or Ba-

calhau, in this restaurant every dish is treated with the ut-

most care.

E tudo foi simples, desde o princípio. «Tudo foi fácil e 

rápido, desde as licenças, às obras e até a data de abertu-

ra», conta-nos Carlos Carreira, pai da jovem chef.  Receber 

o reconhecimento do Guia Michelin, ao fim de dez meses 

de abertura do restaurante, foi o premiar do trabalho e 

da aposta dos chefs em terra estrangeira. Uma aposta na 

comida portuguesa de qualidade e excelência. Até à data 

ainda nenhum restaurante tinha sido reconhecido em São 

José, e este feito será um marco na história da cidade. 

O orgulho dos chefs está à vista: «É difícil compreender 

quando me lembram que, com 23 anos, sou a mulher chef 

mais jovem de sempre a ser reconhecida pelo guia», diz, 

orgulhosa, Jéssica. «Receber a estrela em apenas 10 me-

ses foi algo muito gratificante. O Adega permitiu-me fazer 

And it was all so simple, right from the outset. «It was all 

so easy and quick, from the permits, to the building work 

and to the opening date», explains Carlos Carreira, father 

of the young pastry chef. Being recognised by the Miche-

lin Guide, ten months after the restaurant had opened, 

was just reward for the work and investment made by the 

chefs in foreign lands. An investment in Portuguese food 

of exceptional quality. To date, no restaurant had ever been 

recognised by Michelin, and this feat has provided a land-

mark in the city’s history. 

The chefs’ pride is clear to see: «It’s difficult to take it in 

when I remember that, at just 23, I am the youngest wom-

an chef ever to be recognised by the guide», Jessica tells 

us. «Getting the star in just 10 months was very gratifying. 

O Adega, em São José, na Califórnia, 
recebeu a primeira estrela Michelin 
da cidade. \\ Adega, in San Jose, in 

California, has been awarded the 
city’s first Michelin star.
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DAVID FERREIRA
LUXURY  STYLE

O designer «over the moon»
The «over the moon» designer 

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DIREITOS RESERVADOS

Pouco tempo depois de finalizar a licenciatura recebe a 

notícia de que vai participar na semana de moda de Nova 

Iorque. Apresentando a sua primeira colecção, David Fer-

reira, um dos mais jovens estilistas portugueses, não que-

ria acreditar! Porém, assim aconteceu. Nomes como Nicolas 

Fornnichetti, Vogue, Anna Sophia Robba, Elle e Interview 

Magazine estavam lá para ver as suas criações. E David 

sentiu-se «over the moon». Razões tinha de sobra! Jovem, 

de apenas 26 anos, viu o seu nome estar presente numa das 

capitais de moda do mundo. O designer de moda, natural de 

Aveiro, Portugal, tem tudo pela frente para um futuro pro-

missor. Ainda com mãos de ‘principiante’, mas já com linhas 

bem traçadas, o novo rosto da moda portuguesa confessa 

que o que o trouxe até aqui foi a sua «formação, determi-

nação e paixão pela indústria». E, tal como David, quando se 

cria de coração as peças ganham alma! 

É de Aveiro. Ao Porto deve parte da sua sabedoria, do que 

aprendeu, experimentou e vivenciou nas aulas, na Escola 

Profissional Árvore. E a Londres o agradecimento por se 

ter aperfeiçoado, muito mais, ao nível do estilismo, na uni-

versidade de Central Saint Martin’s e na Westminster, uma 

das melhores universidades de moda do mundo. Na capital 

A short while after completing his degree he got the 

news that he would be taking part in New York fashion 

week. Showcasing his first collection, David Ferreira, one 

of the youngest Portuguese fashion designers, couldn’t 

believe it! But that’s just what happened. Names such as 

Nicolas Fornnichetti, Vogue, Anna Sophia Robba, Elle and 

Interview Magazine were there to see his creations. And 

David felt «over the moon».  And he had more than enough 

reason to do so! Young, at just 26, he saw his name appear 

in one of the world’s fashion capitals. The fashion designer 

from Aveiro, Portugal, has everything to look forward to in a 

promising future. Still a ‘novice’, but with his sights clearly 

set, the new face of Portuguese fashion admits that what 

has brought him thus far is his «education, determination 

and passion for the industry». And, just like David, when 

you create from the heart, your pieces have soul! 

He comes from Aveiro. He owes part of his knowhow to 

Oporto, and to what he learned and experienced in his stud-

ies at the Escola Profissional Árvore. To London he owes a 

debt of thanks for having greatly honed his design skills, at 

Central Saint Martins University of the Arts London, and at 

the University of Westminster, one of the best fashion uni-
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britânica trabalhou com grandes nomes do design, como 

Íris Van Herpen, Giles Deacon ou Meadham Kirchhoff. Parti-

cipou no Vfiles Made Fashion, em 2015, conseguindo assim 

ter a oportunidade de desfilar, no mesmo ano, em Setembro, 

na Semana de Moda de Nova Iorque. Logo após esse desfile, 

o português apresentou a colecção Primavera-Verão 2016, 

na capital onde estudou durante sete anos, Londres, depois 

de lhe ter sido atribuído o prémio de mérito pela Fashion 

Scout e, com isso, ter a oportunidade de participar no Lon-

don Fashion Week. 

E foi a dedicação ao trabalho que levou o Couturier  

Alexis Mabile a contactar David para fazer parte do Les 

Etoiles Mercedes-Benz – acabando por receber do júri a 

Estrela Mercedes-Benz. Tudo isto aconteceu num período 

de um ano, após apresentação em Nova Iorque. 

Também a cantora Islandesa, Bjork, que é sinónimo de 

autenticidade, vestiu no concerto em Hammersmith Ap-

polo, em Londres, um vestido da autoria de David, mas já 

antes tinha usado uma headpiece, também do designer, 

nos Brit Awards 2016. 

O jovem designer não se lembra de que como passou a 

gostar da moda, mas arrisca-se a dizer que «é um pouco 

de individualismo, logo, é sinónimo de autenticidade». Na 

sua última colecção Outono-Inverno 2017, usou um tecido 

bordado com fios de metal, e inspirou-se no ser individual, 

no ser único. «Pois o verdadeiro luxo da vida é ser livre», 

termina David.

versities in the world. In the British capital he had the chance 

to work with major names in fashion design, such as Íris Van 

Herpen, Giles Deacon or Meadham Kirchhoff. He took part 

in Vfiles Made Fashion, in 2015, and in the process, got the 

chance to show, in the same year, in September, at New York 

Fashion Week. Immediately after this show, the Portuguese 

designer presented his spring-summer 2016 collection in 

the city in which he had been studying for seven years, Lon-

don, after being given the Merit Award by Fashion Scout and, 

as a result, the chance to showcase his collection at London 

Fashion Week. 

And his dedication to work led couturier Alexis Mabile to 

contact David to take part in Les Etoiles Mercedes-Benz – 

where the jury voted him the unanimous winner. This all 

happened in the period of a year, subsequent to showing 

in New York. 

Icelandic singer Björk, known for her quirky authentic-

ity, wore one of David’s dresses at a concert at London’s 

Hammersmith Apollo, and had previously worn one of his 

headpieces at the 2016 Brit Awards. 

The young designer can’t recall how he first took an in-

terest in fashion, but can say that «it’s a little of individu-

alism, and so it’s synonymous with authenticity». In his 

latest collection, for autumn-winter 2017, he used fabric 

embroidered with metal wire and took his inspiration in 

the individual being, in the unique being. «As the true lux-

ury of life is being free,» David concludes.

David inspira-se naquilo que 
o fascina: o grotesco e o que é 

visualmente violento. \\David finds 
inspiration in what fascinates him: 

the grotesque and the  
visually violent.  
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Portugal na ‘Cidade Luz’ 
Portugal in the ‘City of Light’

LUXURY  STYLE

Mais do que uma feira comum, a Maison&Objet Paris é 

um pólo de atracção de todos os profissionais do univer-

so do design, do décor, da casa e da arte. Apresentando-se 

como um mosaico de tendências, o evento é também uma 

plataforma onde se mostram novos talentos, sendo um 

verdadeiro ponto de referência internacional.

Tendo o «silêncio» como tema central nesta edi-

ção de Janeiro de 2017, a 

Maison&Objet Paris, realiza-

da no Parc des Expositions 

de Paris-Nord Villepinte, 

trouxe espaços projectados 

por Elizabeth Leriche e Vin-

cent Grégoir, além de uma 

área dedicada ao francês 

Pierre Charpin, eleito o de-

signer do ano.

Com um alto grau de representatividade, Portugal apre-

sentou o que de melhor se faz nas várias áreas do evento, 

que teve nesta edição cerca de 3 mil expositores e 70 mil 

visitantes. Exemplo disso foi a presença do designer Marco 

Sousa, que apresentou, entre outros, o Cask, da Porto Col-

lection, um espelho inspirado nos barris de Vinho do Porto 

transportados pelos barcos rabelos e que remete para a 

More than your average trade fair, Maison&Objet Paris is 

a beacon of inspiration for any professional working in the 

fields of design, décor, home and art. Revealing itself as a 

mosaic of trends, the event is also a platform for displaying 

new talent, a veritable international benchmark occurrence.

With «silence» as its central theme the January 2017 

edition of Maison&Objet Paris, held in the Parc des Expo-

sitions de Paris-Nord Vil-

lepinte, featured spaces de-

signed by Elizabeth Leriche 

and Vincent Grégoir, in addi-

tion to an area dedicated to 

Frenchman Pierre Charpin, 

voted designer of the year.

Represented in impres-

sive numbers, Portugal pre-

sented the best being done 

in the various parts of the event, which this edition host-

ing some 3000 exhibitors and 70,000 visitors. Examples of 

this included the presence of designer Marco Sousa, who, 

among other items, presented Cask, from the Porto Col-

lection, a mirror inspired by the port casks transported by 

rabelo boats, recalling the history of this wine and of the 

city of Oporto. Luxxu, a leading luxury lighting brand, was 

Apresentando-se como um mosaico 
de tendências, o evento é também 
uma plataforma onde se mostram 

novos talentos. \\ Revealing itself as 
a mosaic of trends, the event is also a 

platform for displaying new talent.

PEÇA MEMOIR // BRAND MEMOIR

CASK, DA PORTO COLLECTION
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história do néctar e da cidade. A Luxxu, marca de refe-

rência de Iluminação de luxo, também esteve presente no 

certame, expondo peças sofisticadas, como as McQueen, 

inspiradas no designer Alexander McQueen, ou a The  

Liberty Collection.

De igual modo, a Memoir, nova marca de mobiliário, bri-

lhou ao apresentar-se com peças que se afirmam pela in-

temporalidade, feitas de modo artesanal e com os melhores 

materiais. Por sua vez, a Duquesa & Malvada, marca de de-

sign que combina elementos urbanos e conceitos de luxo, 

deu a conhecer peças que vão desde os estofos até ao mo-

biliário de design, passando ainda pela iluminação. Também 

a designer Luísa Peixoto, em parceria com a ADN Aquarium, 

apresentou uma linha de aquários totalmente personalizá-

veis, como a consola Myriad com aquário integrado.

Muitas mais marcas portuguesas estiveram presentes 

na «Cidade Luz», perfazendo cerca de 108, mostrando que 

o made in Portugal é garantia de qualidade, criatividade, 

inovação, tecnologia e responsabilidade ambiental e social.

also present at the fair, exhibiting sophisticated pieces, 

such as McQueen, inspired by fashion designer Alexander 

McQueen, or The Liberty Collection.

Equally, Memoir, a new furniture brand, stood out, pre-

senting pieces that made their mark for their timeless-

ness, their craftsmanship and their premium materials. For 

its part, Duquesa & Malvada, a design brand that combines 

urban elements with luxury concepts, revealed pieces that 

included anything from upholstery to designer furniture 

and lighting. Designer Luísa Peixoto, in partnership with 

ADN Aquarium, was also there to present a range of entire-

ly customisable aquaria, such as the Myriad console, with 

built-in aquarium.

Many more Portuguese brands were present in the «City 

of Light», making a total of 108, showing that «made in 

Portugal» is a guarantee for quality, creativity, innovation, 

technology and environmental and social responsibility.

Portugal esteve presente com mais 
de uma centena de expositores, 

mostrando que o made in Portugal 
é garantia de qualidade. \\ Portugal 

was present with more than one 
hundred exhibitors showing that 

«made in Portugal» is a guarantee 
for quality.

ILUMINAÇÃO LUXXU // LUXXU LIGHTING

EMILY DUQUESA & MALVADA

CONSOLA MYRIAD // MYRIAD CONSOLE



FENDI

CAN EYE, a colecção feminina da Fendi para a Primavera-

-Verão 2017 – cujo nome joga com o dualismo de uma mu-

lher sofisticada mas que quebra as normas – alude a uma 

atmosfera de festa com um toque rococó francês, materia-

lizada em óculos de sol oversize, com armações inspiradas 

na bolsa Kan I. Se os detalhes de pinos nas armações lhes 

conferem dinamismo e um toque de cor, as lentes dégradé 

produzem um efeito transparente muito elegante. As vá-

rias cores disponíveis celebram a criatividade e o savoir-

-faire ousados da Fendi.

CAN EYE, the women’s collection from Fendi for spring- 

-summer 2017 – the name of which is a pun on the dual-

ism of a sophisticated woman who breaks the rules – al-

ludes to a party atmosphere with a hint of French roco-

co, transformed into oversized sunglasses with frames 

inspired by the Kan I bag. If the studded detailing on the 

frame adds dynamism and a burst of colour, the shaded/

mirrored lenses produced a very elegant transparent ef-

fect. The various colours available celebrate the creativity 

and savoir faire of Fendi.

GUCCI

Produzidas artesanalmente por ourives italianos que, atra-

vés de designs exclusivos, dão forma a materiais preciosos, 

as colecções de joalharia Gucci são sinónimo de luxo e de 

intemporalidade. Desta vez, a Gucci Timepieces & Jewelry 

apresenta novas versões da gama de joalharia em ouro 

Gucci Flora, peças trabalhadas em ouro rosa de 18 quila-

tes, com o motivo flora sob a forma de uma flor estrelada 

em 3D com múltiplas pétalas, e enriquecida por delicados 

diamantes. A colecção inclui um colar, uns brincos, uma 

pulseira e um anel.

Handcrafted by Italian master goldsmiths, who, through 

exclusive designs, give shape to precious materials, Gucci 

jewellery collections are synonymous with luxury and 

timelessness. This time, Gucci Timepieces & Jewelry pres-

ents new versions of the Gucci Flora gold jewellery range, 

pieces made from 18 carat gold, with the flora motif repre-

sented by a three-dimensional starburst flower with many 

petals, and enriched by delicate diamonds. The collection 

includes a necklace, some earrings, a bracelet and a ring.
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VERSACE

JAQUET DROZ

Para celebrar a entrada oficial do Ano do Galo no zodía-

co chinês, a Versace criou uma edição especial limitada 

do saco feminino Palazzo Empire. Feito em couro e com 

um fecho em forma de cabeça de medusa em ouro, este 

requintado saco Versace é produzido com vários painéis 

multicolores, em vermelho, dourado e preto, sendo que a 

alça de ombro destacável é em preto e dourado. O saco vem 

com uma etiqueta de metal gravada onde se lê «Chinese 

New Year Special Edition 2017» e com um galo em metal 

dourado cravejado de cristais Swarovski.

Tendo desde sempre um fascínio pela civilização 

oriental, a centenária marca relojeira Jaquet Droz, 

homenageando o galo de fogo do novo ano chinês, 

apresenta dois novos modelos, inspirados no icóni-

co Petite Heure Minute, cada um disponível em duas 

versões. Resultado da mestria do Ateliers d’Art, os 

artesãos da marca das duas estrelas gémeas, os 

quatro relógios combinam motivos orientais plenos 

de simbolismo, inspirados em várias disciplinas ar-

tísticas, com materiais preciosos e com a precisão 

característica da relojeira suíça.

To celebrate the arrival of the Year of the Rooster in the 

Chinese zodiac, Versace has created a special limited edi-

tion of the Palazzo Empire handbag. Made from leather 

and with a gold clasp in the shape of Medusa’s head, this 

sophisticated Versace bag is produced with several multic-

oloured panels, in red, gold and black, while the detachable 

shoulder strap is black and gold. The bag comes with an 

engraved metal tag, which reads «Chinese New Year Spe-

cial Edition 2017» and with a gilded metal rooster encrust-

ed with Swarovski crystals.

Having always held a fascination for oriental civil-

isation, century-old watchmaker Jaquet Droz, pay-

ing tribute to the fire rooster of the Chinese new 

year, presents two new models, inspired by the 

iconic Petite Heure Minute, each available in two 

versions. Resulting from the mastery of the Ateliers 

d’Art, the craftsmen of the brand of two twin stars, 

the four watches combine oriental motifs rich in 

symbolism, inspired by a host of artistic fields, with 

precious materials and the precision characteristic 

to Swiss watch making.
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BREGUET

LOUIS VUITTON

Disponível numa caixa de 44 mm em ouro branco ou rosa 

de 18 quilates e movido pelo calibre manual de manufac-

tura 580DR, o novo Breguet Tradition Cronógrafo Indepen-

dente 7077 surpreende ao apresentar dois trens de engre-

nagem separados, ambos visíveis no mostrador, cada um 

deles com a sua roda de balanço, espiral e escape, para 

melhor cronometria. Além das várias inovações técnicas, 

em termos estéticos o Independente 7077 mostra as horas 

com numeração romana e ponteiros em aço azul, e todos 

os exemplares são assinados e numerados. 

Available with a 44 mm white or rose 18 carat gold case 

and moved by the 580DR hand-wound manufacture cali-

bre, the new Breguet Tradition Chronographe Indépendant 

7077 astounds by presenting two independent gear trains, 

both visible on the dial, each with its own balance-wheel, 

escapement and springs, for improved chronometry. In 

addition to the many technical innovations, in terms of 

looks, the Indépendant  7077 tells the time with blued steel 

hands and Roman numerals, while every watch is signed  

and numbered. 

A Maison Louis Vuitton capturou a essência de Paris na 

apresentação da nova colecção Primavera-Verão 2017. Ins-

pirada na Place Vendôme, um dos mais carismáticos epi-

centros da elegância francesa, localizada na capital onde 

convergem todas as modas, Paris, a colecção apresenta 

uma mistura de estilos e tendências, do passado, presen-

te e com laivos de futuro, como vestidos fluidos, fatos com 

cortes inesperados, calças justas, jaquetas brilhantes, ves-

tidos de noite translúcidos…, combinados com sacos origi-

nais e botas brilhantes. 

Maison Louis Vuitton captured the essence of Paris at the 

presentation of the spring-summer 2017 collection. In-

spired by the Place Vendôme, one of the most charismatic 

epicentres of French elegance, located in the capital where 

all fashions meet, Paris, the collection reveals a blend of 

styles and trends, from the past, present and with hints of 

the future, such as flowing dresses, suits with unexpected 

cuts, tight trousers, sparkling jackets, translucent night 

gowns…, combined with original bags and glossy boots. 
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DAVIDOFF

Cultivados de acordo com as tradições mais antigas, os 

tabacos que dão origem aos diversos blends Davidoff 

mantêm padrões bem definidos de qualidade e excelên-

cia. Ciente da exigência esperada, a Davidoff Cigars lança 

a série 702, uma linha que estará disponível no mercado 

por tempo limitado. Definida como uma mistura que se foi 

aperfeiçoando com tempo, com uma capa de Habano 702 

do Equador, e que proporciona uma experiência de sabor 

mais cremosa e intensa, a Série 702 da Davidoff promete 

surpreender aficionados e distribuidores.

Grown according to the oldest traditions, the tobacco 

leaves that give rise to the various Davidoff blends ensure 

well defined standards of quality and excellence. Aware of 

what is expected of it, Davidoff Cigars has launched the 

702 series, a range that will be available on the market for a 

limited time only. Defined as a blend that has been perfect-

ed over time, with a Habano 702 wrapper from Ecuador, 

and which provides a creamy, intense taste experience, the 

702 Series from Davidoff promises to amaze connoisseurs 

and distributors alike.

ROLEX

Sóbria e refinada, com materiais nobres e acabamentos 

luxuosos, a colecção Cellini da Rolex celebra a elegância 

atemporal dos relógios tradicionais com um toque con-

temporâneo. Tradicionais pela sua forma arredondada, 

o seu diâmetro clássico, a sua caixa em ouro, pelos mos-

tradores pintados ou decorados, ou até pela pulseira em 

couro de aligator com um fecho em ouro 18 quilates, têm, 

contudo, inovações exclusivas, ultrapassando os limites de 

desempenho dos relógios mecânicos que fazem da Rolex o 

padrão da excelência relojoeira.

Simple and refined, with premium materials and luxu-

ry finishing, the Cellini collection from Rolex celebrates 

the timeless elegance of traditional watches with a touch 

of the contemporary. Traditional in their rounded shape, 

their classic diameter, their gold case, in their painted or 

decorated dials, or in their alligator skin strap with 18 car-

at clasp, they nevertheless feature exclusive innovations, 

going beyond the performance limits of the mechanical 

watches that ensure Rolex’s benchmark status in watch 

making excellence.

CAGLIOSTRO DA MONTEGRAPPA

Montegrappa, a primeira manufactura italiana de instru-

mentos de escrita, fundada em Bassano del Grappa em 

1912, acaba de lançar a caneta Cagliostro, a primeira da sé-

rie Mysticum, que celebra personalidades do mundo meta-

físico. O legado do Conde Cagliostro, figura controversa que 

remete para o hermetismo, alquimia, cabala e maçonaria, 

é agora homenageado com esta série limitada que com-

preende canetas-tinteiro ou rollerball em resina preta com 

prata esterlina ou ouro 18 quilates, bico em ouro e decorada 

com elegante filigrana.

Montegrappa, the first Italian writing instrument manu-

facturer, founded in Bassano del Grappa in 1912, has just 

launched the Cagliostro pen, the first in the Mysticum 

range, which celebrates personalities from the metaphys-

ical world. The legacy of Count Cagliostro, a controversial 

figure associated with Hermeticism, alchemy, kabala and 

freemasonry, is now honoured with this limited series that 

includes a fountain pen and a rollerball pen, in black resin 

and sterling silver or with 18 carat gold trim. The fountain 

pen has gold nib with filigree decoration.

128 \\  Villas&Golfe



130 \\  Villas&Golfe

BVLGARI

Com a nova Aqua Pour Homme Atlantique, a Bulgari com-

pleta a trilogia de eaux de toilette masculinas, aromáticas e 

aquáticas que iniciou em 2005, com a Aqua Pour Homme, 

e continuou em 2008, com Aqua Marine. Em homenagem 

ao oceano, o homem Aqua Pour Homme Atlantique está 

em harmonia com os elementos, adquirindo a força do 

Atlântico. Jacques Cavallier, o mestre perfumista, dotou a 

fragrância do espírito do âmbar cinzento, conferindo-lhe 

carácter, enquanto as notas amadeiradas lhe concedem 

uma dimensão masculina de introspecção.

With the new Aqua Pour Homme Atlantique, Bulgari com-

pletes its trilogy of masculine, aromatic and aquatic eaux 

de toilette, which it began in 2005, with Aqua Pour Homme, 

and continued in 2008, with Aqua Marine. Paying tribute 

to the ocean, the Aqua Pour Homme Atlantique man is in 

harmony with the elements, acquiring the power of the 

Atlantic. Master perfumer Jacques Cavallier has endowed 

the fragrance with the spirit of ambergris, giving it char-

acter, while woody notes bring it a masculine dimension  

of introspection.

NEFFOS

A Neffos, marca criada pela TP-Link, esteve em exibição 

pela primeira vez no CES 2017, o maior evento tecnológico 

do mundo, com os modelos X1 e X1 Max, que combinam 

um design premium e um fabrico cuidado com uma exce-

lente performance, sempre em linha com a missão da mar-

ca. Disponíveis em Cloudy Gray (cinzento) e Sunrise Gold 

(dourado), com entrada de microfone, sensor de impressão 

digital, entre muitas tecnologias de ponta, os recém-apre-

sentados Neffos X1 e X1 Max apresentam-se como equi-

pamentos mais humanos numa era digital.

Neffos, the brand created by TP-Link, was on show for 

the first time at CES 2017, the world’s largest tech event, 

with the X1 and X1 Max models, which combine premium 

design and careful craftsmanship with uncompromised 

performance, in line with the brand’s mission statement. 

Available in Cloudy Gray and Sunrise Gold, with mic hole 

and fingerprint sensor, among many cutting edge tech-

nologies, the recently unveiled Neffos X1 and X1 Max are 

presented as more human-oriented mobile devices in the 

digital era.
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MIGUEL VIEIRA

Com a introdução do TR90 (a par de acetatos e titânio) nas 

armações e acabamentos, uma matéria-prima inovadora 

conhecida pela sua flexibilidade, leveza e durabilidade, a 

colecção de óculos Miguel Vieira para o Verão 2017 ganhou 

novos ângulos e formatos. Com modelos mais confortáveis 

e delicados, a colecção aposta nos azuis, nos castanhos e 

nos pretos em bloco de cor ou efeito tartaruga. Inovar para 

revelar o essencial é a premissa desta nova colecção que 

aposta no minimalismo elegante que define o perfil da 

marca Miguel Vieira.

With the introduction of TR90 (together with acetates and 

titanium) in the frames and finishes, an innovative mate-

rial known for its flexibility, lightness and durability, the  

Miguel Vieira eyewear collection for summer 2017 has 

gained new angles and formats. With more comfortable 

and delicate models, the collection focuses on a palette of 

blues, browns and black in blocks of colour or tortoiseshell 

effect. Innovating to reveal the essential is the premise be-

hind this collection that highlights the elegant minimalism 

that defines the profile of the Miguel Vieira brand.
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SHERATON CASCAIS RESORT

FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  DIREITOS RESERVADOS 

Na tranquilidade de um resort 
In the tranquil setting of a resort

PUB

Se o desfrutar de um serviço de cinco estrelas, no con-

forto da sua casa, for o que verdadeiramente o satisfaz, en-

tão este é o lugar certo para si. Viver numa das zonas mais 

emblemáticas de Cascais, a pouco mais de 30 min. da capi-

tal portuguesa, Lisboa, e a cerca de 2km da tão conhecida 

Praia do Guincho, é o mesmo que dizer: «sinta-se em casa, 

envolto por um espaço que remete para a tranquilidade e o 

luxo». Aliado ao seu conforto, o resort junta alguns dos me-

lhores campos de Golfe da Europa. Esta qualidade estende-

-se também aos espaços comuns do empreendimento, tais 

como: o restaurante Glass Terrace, que está inserido nos jar-

dins do resort, com janelas panorâmicas; o renovado e me-

lhorado lobby e um novo conceito de bar, onde se podem 

degustar magníficos cocktails e pratos de assinatura; o spa, 

que proporciona fantásticos momentos de relaxamento; o 

ginásio, para todos os amantes do desporto; e as duas pisci-

nas exteriores (uma delas aquecida), com um cenário ver-

dejante como pano de fundo – a Quinta da Marinha. 

If enjoying five-star service in the comfort of your own 

home is what makes you truly happy, then this is the place 

for you. Living in one of the most iconic parts of Cascais, 

a little more than 30 minutes from the Portuguese capital, 

Lisbon, and about two kilometres from the well known 

beach of Praia do Guincho, is the same as saying: «feel at 

home, surrounded by a space rich in tranquillity and lux-

ury». To combine with the feeling of comfort, the resort 

brings you some of Europe’s finest golf courses. This qual-

ity also extends to the communal spaces of the develop-

ment, such as: the Glass Terrace restaurant, which stands 

in the resort’s gardens, with panoramic windows; the reno-

vated and improved lobby and a new concept of bar, when 

you can sample delicious cocktails and signature dishes; 

the spa, which offers fantastic moments of relaxation; 

the gym, for sports fans of all kinds; and the two outdoor 

swimming pools (one of which is heated), with a verdant 

scenario as a backdrop - Quinta da Marinha. 

A propriedade tem também espaços para reuniões e 

conferências, e no exterior tem capacidade para realizar 

um sem fim de eventos. O resort dispõe de 146 quartos (to-

dos pensados para uma estadia confortável, com kitche-

nette, totalmente equipada, e uma varanda ou terraço, e 

dispõem de Wi-Fi). Desde acomodações deluxe a suítes 

com três quartos (45 a 200 m2), soluções para qualquer tipo 

de contexto. As propriedades de luxo no Sheraton Cascais 

Resort oferecem oportunidades de investimento, habita-

ção própria ou casa de férias, com várias opções, desde a 

compra com retorno do investimento proveniente do alu-

guer turístico ou o lease-back. Com o beneficio adicional 

de todas as propriedades serem compatíveis com o Pro-

grama Golden Visa e o regime do Residente Não-Habitual 

(NHR).  Posto isto, aos que desejam tranquilidade, fora da 

azáfama da cidade, o Sheraton Cascais Resort oferece o 

melhor de dois mundos. 

The property also has spaces for holding meetings and 

conferences, and outside it has the facilities to be able to 

hold all manner of events. The resort has 146 rooms (all de-

signed to provide a comfortable stay, with a fully equipped 

kitchenette and a veranda or terrace, and enjoying Wi-Fi). 

From ‘deluxe’ accommodation to three-bedroom suites (45 

to 200 sqm), there are solutions for any situation. The luxu-

ry properties in Sheraton Cascais Resort offer investment 

opportunities, own lodging or holiday home, with a range of 

options, since purchase with return of the investment com-

ing from the tourist rental or çeas-back. With the added 

benefit of all properties being compatible with the Golden 

Visa programme and with the Non Habitual Residency re-

gime (NHR) to. That being the case, for anyone who enjoys 

peace and quiet, far from the hubbub of the city, Sheraton 

Cascais Resort offers the best of both worlds. 



COOL BLUE 
VILLA     

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©JASPER POLAK & SILKE ROERIG

Abraçada pela água e ladeada pelo mar
Embraced by water and flanked by the sea

LUXURY  STYLE
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Todos os dispositivos podem ser 
operados por smartphones ou 

tablets. \\  Every device in the house 
can be operated via smartphones  

or tablets.

O traço arquitectónico de Jasper Polak & Silke Roerig, da 

123DV, materializou o sonho de ter o mar no horizonte, ain-

da que o lote não fosse na primeira linha da praia. Nasceu a 

Cool Blue Villa, em Marbella, Espanha, a dois passos do Mar 

Mediterrâneo. Tão contemporânea como bem orientada e 

tão aberta ao exterior como salvaguardando a privacidade, 

a Cool Blue Villa é uma casa moderna, confortável e com os 

olhos postos no oceano.

The architectural design by Jasper Polak & Silke Roerig, 

from 123DV, brought to life the dream of having the sea on 

the horizon, despite the plot not being right on the beach-

front. The result is the Cool Blue Villa, in Marbella, Spain, a 

stone’s throw from the Mediterranean Sea. As contempo-

rary as it is well positioned, and as open to the outside as 

it is protective of privacy, the Cool Blue Villa is a modern, 

comfortable house, with its sights clearly set on the sea.

A localização estratégica dos seis quartos no último piso 

do edifício, para que todos pudessem beneficiar das paisa-

gens, sem descurar a privacidade, fazia parte das preten-

sões dos proprietários. Aliás, a privacidade é notória logo 

na fachada virada para a rua, que parece recuada, mas a 

atmosfera defensiva cai por terra quando o portão se abre 

e um jogo de reflexos e transparências causa assombro. 

Um enorme terraço parece emoldurado por vidro e refle-

xos de água: a água da piscina com paredes de vidro e a de 

um canal que flui ao longo da área social.

Por detrás do terraço, no 

interior, evidenciam-se uma 

grande cozinha, com uma 

ilha central triangular, e um 

salão com áreas demarcadas, 

separadas por uma parede 

em forma de triângulo inver-

tido, seguindo as linhas da 

habitação. O design minima-

lista combina materiais limpos, como o vidro e o aço, com 

materiais quentes e orgânicos, como madeira e pedra na-

tural. Todos os dispositivos podem ser operados por smar-

tphones ou tablets. Mesmo as luzes LED na fachada, que 

brilham na noite através de fendas verticais. 

Cool Blue é uma villa para férias, mas poder-se-á trans-

formar numa casa para a vida, é requintada, abraçada pela 

água e ladeada pelo mar.

The strategic placement of the six bedrooms on the top 

floor of the building, so that they can all reap the benefits of 

the scenery, without neglecting privacy, was a part of the 

owners’ brief. Indeed, privacy is a clear intention right from 

the façade facing the road, which seems as if set back, 

yet this defensive feel soon disappears when the gate 

is opened and you are met by an array of reflections and 

transparent surfaces. A huge terrace seems to be framed 

by glass and water reflections: the water in the swimming 

pool with its glass walls and the water of a channel flowing 

along the social area.

Behind the terrace, inside 

the villa, highlights include 

a large kitchen, with a tri-

angular central island, and 

a living room with demar-

cated areas, separated by 

a wall in the shape of an 

inverted triangle, following 

the lines of the property. The minimalist design combines 

clean materials, such as glass and steel, with warm and 

organic materials, such as wood and natural stone. Every 

device in the house can be operated via smartphones or 

tablets. Even the LED lighting on the façade, which shines 

at night through vertical slits. 

Cool Blue is a holiday villa, but it could be transformed 

into a home for life, is refined, embraced by water and 

flanked by the sea.
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BENTLEY CONTINENTAL 
SUPERSPORTS

O mais rápido e poderoso
The fastest and most powerful

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAFY ©BENTLEY

Anunciado como a grande atracção da Bentley na edi-

ção deste ano do Salão de Detroit, o Continental Supers-

ports 2017 acaba de ser revelado. O nome «Supersports» 

remonta ao Bentley 3 Liter, o primeiro carro da empresa 

construído entre 1921 e 1929. 

Considerado o mais rápido e poderoso modelo de série 

já feito pela marca – ainda que a Bentley lhe tenha dado 

um rótulo mais abrangente e de maior impacto: o carro de 

quatro lugares mais rápido do planeta – o novo Supersports 

é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segun-

dos (3,9 na versão Cabrio) e atingir a velocidade máxima 

Trumpeted as Bentley’s major attraction at last year’s 

edition of the Detroit Auto Show, the Continental Super-

sports 2017 has just been unveiled. The name «Super-

sports» harps back to the Bentley 3 Litre, the first car from 

the manufacturer, built between 1921 and 1929. 

Considered the fastest and most powerful production 

vehicle ever made by the brand – although Bentley has 

given it a farther-reaching, greater impact title: the fastest 

four-seat car on the planet – the new Supersports is able 

to accelerate from 0 to 100 km/h in just 3.5 seconds (3.9 in 

the Cabrio version) and to reach a top speed of 336 km/h. 
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de 336 km/h. Ao conhecido motor W12 de 6.0 litros, conec-

tado a uma transmissão automática de oito velocidades, os 

engenheiros da marca acrescentaram um par de turbos de 

alta performance e optaram por um novo sistema de re-

frigeração, além de outras pequenas correcções, resultan-

do num total de 710 cv de potência e 1017 Nm de binário. 

Devido à velocidade que pode atingir, houve necessidade 

de reforçar o chassis, rebaixar e endurecer a suspensão e 

equipar o modelo com travões de cerâmica de 41.9 cm.

Exteriormente, o desportivo exibe novos pára-choques 

com componentes em fibra de carbono, novas entradas 

de ar, saias laterais, jantes de 21 polegadas e acabamentos 

em preto um pouco por toda a carroçaria. Disponível como 

opcional está ainda a asa traseira em fibra de carbono e o 

splitter dianteiro.

No interior, o Bentley Continental Supersports vem equi-

pado com bancos e painéis das portas em pele Alcantara, 

ambos com um padrão «diamante», num misto de luxo  

e exclusividade.

The carmaker’s engineers have added a high performance 

twin turbo to the well-known 6.0-litre W12 engine, con-

nected to an eight-speed automatic transmission, while 

opting for a new cooling system, in addition to other minor 

corrections, resulting in a total de 710 horsepower. Due to 

the speed the vehicle can reach, the chassis needed to be 

strengthened, the suspension needed to be lowered and 

hardened and the model needed to be equipped with 41.9-

cm ceramic brakes.

Externally, the sports car boasts new bumpers and car-

bon fibre components, new air vents, side sills, 21-inch al-

loy wheels and black finishes around the bodywork. Op-

tional extras include the carbon fibre rear spoiler and the 

front splitter.

Inside, the Bentley Continental Supersports comes 

equipped with seats and door panels in Alcantara leath-

er, both with a diamond pattern, in a blend of luxury  

and exclusiveness.
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VIKING 92 
CONVERTIBLE

Luxuosamente desportivo 
Sporting luxury

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©VIKING

E se um barco de pesca desportiva se transformasse 

num luxuoso iate? O Viking 92 Convertible, do estaleiro Vi-

king Yachts, não é apenas mais um barco. Este modelo não 

só é o maior conversível, como o tecnologicamente mais 

avançado da sua classe. A sua origem vem de 2004, quan-

do a empresa lançou o Viking 74 com o intuito de partici-

par em competições de pesca desportiva. À época, poucos 

acreditavam que um barco com aquelas dimensões pu-

desse competir, mas a Viking provou o contrário, lançando 

desde então uma série de modelos, como este Viking 92 

Convertible, com recursos e inovações ímpares.

What if a recreational fishing boat were to be trans-

formed into a luxury yacht? The Viking 92 Convertible, 

from Viking Yachts boat builders, is more than just another 

boat. This model is not only the largest convertible, but also 

the most advanced technologically in its class. Its origins 

date back to 2004, when the company launched the Viking 

74, with the aim of taking part in recreational fishing com-

petitions. At the time, few believed that a boat with of such 

dimensions would be able to compete, but Viking proved 

the opposite, launching ever since a series of models, 

such as this Viking 92 Convertible, with unique resources  

and innovations.
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Este modelo está disponível com o flybridge aberto ou 

fechado e com plataformas mezzanine , uma na cabina de 

comando e outra no deck da popa. Também inclui uma co-

zinha exterior e área de grelhar, e o luxo completa-se com 

a cozinha interior em forma de L e uma sala de jantar para 

oito pessoas, com mobiliário embutido e uma televisão 

plana elevatória. O Viking 92 

tem seis cabines com chu-

veiro, sendo que a suíte mas-

ter possui um closet e uma 

cama king size que pode ser 

rodeada em todo o seu pe-

rimetro, algo incomum num 

barco desportivo. 

Para optimizar a sua resis-

tência, o casco foi construído 

com resina infundida, fibra 

de carbono e fibra de vidro, 

e as opções de propulsão englobam motores de grandes 

marcas (Caterpillar ou MTU). Este barco inclui um sistema 

ASEA Power para maior versatilidade e optimização do 

uso da energia, e a Atlantic Marine Electronics desenhou 

e instalou os componentes de comunicação, navegação, 

entretenimento e a electrónica para o controlo de sistemas.

Quer seja para pescar, quer para rasgar os mares ao sa-

bor da vontade, o Viking 92 espera por amantes da pesca e 

do mar. Bem-vindo a bordo! 

This model is available with a flybridge open or enclosed 

bridge and with mezzanine decks, one in the cockpit, and 

another on the aft deck. It also features an outdoor kitch-

en and grill area, and the luxury is completed with the 

L-shaped indoor kitchen, and one dining area for eight 

people, with built-in furniture and flat-screen television 

that rises out of the cabin-

etry. The Viking 92 has six 

cabins, with en-suite show-

er rooms, while the mas-

ter suite boasts a walk-in 

wardrobe and king size walk 

around bed across your pe-

rimeter, somewhat unusual 

for a recreational boat. 

To ensure optimum stur-

diness, the hull was made 

with infused resin, carbon 

fibre and fibreglass, while the motorisation options include 

engines from leading brands (Caterpillar or MTU). This 

boat includes an ASEA Power system for improved ver-

satility and to optimise energy use, while Atlantic Marine 

Electronics designed and installed the communication, 

navigation, entertainment devices, as well as the system 

control electronics.

Whether for fishing, or for chasing through the waves 

wherever fancy takes you, the Viking 92 is waiting for  lov-

ers of fishing and the sea. Welcome aboard! 

Para optimizar a sua resistência, 
o casco foi construído com resina 
infundida, fibra de carbono e fibra 

de vidro. \\ To ensure optimum 
sturdiness, the hull was made with 

infused resin, carbon fibre and 
fibreglass.

geral@royalvillas.eu
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CHALLENGER 350
O melhor de dois mundos

The best of two worlds
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAFY ©CHALLENGER

Sendo o jacto executivo mais vendido na sua classe, o 

Challenger 350, do fabricante Bombardier, continua a sur-

preender passageiros, pilotos e operadores. Este super mid-

-size oferece o melhor de dois mundos: um alcance notável 

e um desempenho em pista extraordinário. O Challenger 

350 é impulsionado por duas turbinas Honeywell HTF7350 

capazes de gerar 7.323lb cada e tem um alcance de 3200 

milhas náuticas (5926 km), estabelecendo facilmente, por 

exemplo, a ligação entre Londres e o norte de África ou o 

Médio Oriente. Por outro lado, o seu tamanho e agilidade 

permitem-lhe operar em aeroportos mais pequenos e re-

motos. As asas, o motor e o 

trem de aterragem do Chal-

lenger 350 foram projecta-

dos em conjunto de forma 

a desafiar aeroportos, su-

bir rapidamente e manter 

uma velocidade de cruzeiro 

de forma eficiente, tendo, no entanto, custos operacionais 

mais baixos que os dos seus concorrentes.

A cabine, de piso totalmente plano, facilitando os mo-

vimentos dos passageiros e o acesso às bagageiras, para 

além de ser a mais espaçosa da categoria, podendo aco-

modar confortavelmente nove passageiros na configura-

ção standard, maximiza o aproveitamento da luz natural 

e possui um design elegante. Em viagens de trabalho, as 

tecnologias de conectividade permitem uma constante 

ligação ao mundo; em lazer, o HD Cabin Management Sys-

tem garante entretenimento a bordo. Aliando a eficiência 

à sustentabilidade, atributos que se tornaram símbolo da 

família Challenger, este 350 continuará a voar pelo mundo, 

confirmando a excelência exigida pelos seus passageiros.

As the best selling business jet in its class, the Chal-

lenger 350, made by Bombardier, continues to amaze pas-

sengers, pilots and operators. This ‘super mid-size’ aircraft 

offers the best of two worlds: a remarkable range and ex-

traordinary airfield performance. The Challenger 350 is 

powered by two Honeywell HTF7350 engines, each one 

able to generate 7.323lb thrust and has a maximum range 

of 3,200 nautical miles (5,926 km), making a flight from 

say, London to North Africa or to the Middle East, readily 

achievable. On the other hand, its size and agility ensure 

that it can land and take off in smaller and remote airports. 

The wings, engine and land-

ing gear of the Challenger 

350 were designed together, 

allowing you to access chal-

lenging airfields, to climb 

fast and to cruise efficient-

ly, while, at the same time, 

boasting lower operational costs than its competitors.

The cabin, with its flat floor, allowing the unrestricted 

movement of passengers and access to the baggage com-

partment, in addition to being the most spacious in its cat-

egory, able to comfortably accommodate nine passengers 

in the standard configuration, makes the most use possi-

ble of natural light and boasts an elegant design. On work 

travels, connectivity solutions ensure you stay connect-

ed to the world below; while on leisure trips, the HD Cab-

in Management System provides onboard entertainment. 

Combining efficiency with sustainability, attributes that 

have become a symbol of the Challenger family, this 350 

will continue to the cruise the skies, confirming the excel-

lence demanded by its passengers.

Este super mid-size oferece um 
alcance notável. \\ This ‘super mid-

size’ aircraft offers a remarkable 
range.
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Escutar música e conversar com os músicos, enquanto se 

desfruta de um fantástico vinho, foi o programa escolhido 

para a iniciativa «Adega com Jazz». Esta ideia, criada pela 

Secretaria de Estado do Turismo e a Secretaria de Estado 

da Cultura, à qual o município de Silves se candidatou, deu 

origem a novas experiências nas adegas da região do Al-

garve, onde o prazer de degustar um bom vinho, aliado ao 

detalhe do jazz, fez desta acção um momento a lembrar. O 

objectivo deste evento passa pela diminuição da sazona-

lidade local. O «Adega com Jazz» quer dinamizar cultu-

ralmente os locais onde se produzem os vinhos de Silves. 

Uma simbiose perfeita entre o vinho e a música. O público 

desfruta de um momento único, em locais pouco usuais 

para a realização de um concerto de jazz, e o resultado tem 

sido positivo. Desde que o evento iniciou, a 14 de Janeiro, o 

público tem aderido bastante. Espaços como a Quinta João 

Clara; Quinta da Vinha, Sítio da Vala; Convento do Paraíso; 

Quinta do Lagar; Quinta do Barradas, Sítio da Venda Nova 

receberam concertos de jazz. Agora, para os que não que-

rem deixar de viver uma experiência deste género, até dia 

17 de Março, em Silves, pode ainda assistir a um dos con-

certos que faltam (10 e 17 de Março, primeiro na Quinta do 

Francês, Dobra Odelouca e depois na Quinta Rosa Pinheiro 

e Garrado).

A Deritec, empresa sediada na Quinta do Lago, no Algar-

ve, foi premiada em Fevereiro passado, na 14.ª edição do 

Integrated Systems Europe, em Amesterdão, numa das 

maiores feiras de integração de sistemas AV do mundo, 

com dois prémios Control4: Melhor Projecto de Casa e Me-

lhor Concessionário do Ano em Portugal. Com uma equi-

pa jovem e dinâmica, a Deritec tem mostrado o seu valor 

e posicionamento da marca, em terras lusitanas, e a atri-

buição destes dois galardões são prova disso. Focada em 

dar o melhor de si, a equipa trabalha em prol da satisfa-

ção do cliente. O objectivo do director da empresa, Hélder 

Martins, é o de «continuar a fornecer o melhor serviço, de 

alta qualidade, aos clientes» e, claro, sempre à procura de 

novas tecnologias para satisfazer as suas necessidades. 

Estes prémios anuais reconhecem os principais distribui-

dores internacionais de Control4.  A Control4 é líder em so-

luções para quem deseja uma casa ‘inteligente’. Tudo isto 

com aplicações AV. A Deritec venceu um dos prémios com 

o projecto apresentado da Casa Amarela, do Algarve. En-

tre países como o Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália, 

França, e os demais, foi a Deritec, uma empresa portugue-

sa, que se destacou levando para Portugal duas conquistas. 

 

Listening to music and chatting with musicians, while 

enjoying a fantastic wine was the programme chosen for 

the initiative «Winery with Jazz». This idea, created by the 

secretary of state for tourism and the secretary of state for 

culture, to which the municipality of Silves successfully 

applied, has given rise to experiences in the wineries of the 

region of the Algarve, in which the pleasure of tasting a fine 

wine, combined with a jazz vibe, has produced many a mo-

ment to remember. The aim of this event involves ensur-

ing a means to reducing local seasonality. «Winery with 

Jazz» aims to give a cultural boost to the places in Silves 

where wine is produced. A perfect blend between wine and 

music. The public enjoys a unique moment, in venues that 

wouldn’t usually welcome a jazz concert, but the result 

has been positive. Since the event kicked off, on January 

14, the public has shown great interest. Venues such as 

Quinta João Clara; Quinta da Vinha, Sítio da Vala; Convento 

do Paraíso; Quinta do Lagar; and Quinta do Barradas, Sítio 

da Venda Nova have hosted jazz concerts. Now, for any-

one who doesn’t want to miss out on an experience of this 

kind, until March 17, in Silves, they can still attend one of 

the remaining concerts (March 10 and 17, first at Quinta do 

Francês, Dobra Odelouca and then at Quinta Rosa Pinheiro 

e Garrado). 

Deritec, a company based in Quinta do Lago, in the Algarve, 

was awarded last February, at the 14th edition of Integrated 

Systems Europe, the largest AV systems integration show 

in the world, held in Amsterdam, two Control4 awards: Best 

Whole Home Project and Dealer of the Year 2017 Portugal. 

With a young and dynamic team, Deritec has shown its 

value and brand position, on Portuguese soil, and receiving 

these two awards goes to prove this. Focused on giving its 

utmost, the team’s goal is customer satisfaction. The aim 

of the company’s director, Hélder Martins, is «to contin-

ue to provide the very best in high-quality service to the 

customer» and, of course, to always keep abreast of the 

very latest technologies to satisfy their needs. These an-

nual awards recognise Control4’s top international dealers 

and distributors. Control4 is a leading specialist in smart 

home solutions, through the use of AV applications. Deritec 

won one of its awards for the project it undertook on the 

Casa Amarela, in the Algarve. With countries represented 

such as the UK, Germany, Spain, Italy, France, among oth-

ers, Deritec, a Portuguese company, ensured that Portugal 

could boast a company with two awards. 

 

\\EM VOGA

ADEGA COM JAZZ

DERITEC 
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A final do Pine Cliffs Winner’s Cup 2017, sétima edição do 

torneio, realizou-se em meados do mês de Fevereiro, no 

Algarve. Este que é já uma referência no sul do país teve 

como cenário um dos melhores destinos de luxo e golfe de 

Portugal - o Pine Cliffs. O campeonato inicia, todos os anos, 

com provas semanais, tanto de golfe como de ténis, onde 

são apurados os vencedores, e convidados a participar na 

prova final do Winner’s Cup. Desta vez, a final foi composta 

por um fim-de-semana repleto de actividades para os par-

ticipantes usufruírem e, depois, disputarem, no último dia, 

o grande torneio. Entre as várias actividades destaca-se 

a participação surpresa de um dos melhores jogadores de 

padel nacional, que deu a conhecer o novo campo de padel 

do resort. Entre os prémios a disputar o destaque foi para 

as estadias nos mais luxuosos hotéis e resorts do mundo, 

como Espanha, Áustria ou Dubai. A este evento aliaram-

-se vários parceiros. O dia finalizou com o jantar de gala e a 

cerimónia de entrega de prémios. Os vencedores foram: 1.º 

Net, Adriano Lage (36 pontos); 2.º Net, Jacques Couderc (35 

Pontos); 3.º Net, Paul Manning (34 pontos); 1.º Net Junior, 

George Jenkins (43 pontos); 2.º Net Júnior, Carolina Chagas 

(33 pontos); 3.º Net Júnior, Sara Gouveia (31 pontos). O Lon-

gest Drive Júnior foi para George Jenkins, o Longest Drive 

feminino foi para Hilary Temple e o Longest Drive mascu-

lino foi para Luís Coutinho. Já o Nearest to The Pin foi para 

Damien O’Malley. Na modalidade do ténis o vencedor foi o 

Nicklas e a vencedora júnior foi a Ella. Em breve terá início 

o novo circuito do Pine Cliffs Winner’s Cup!

The final of the Pine Cliffs Winner’s Cup 2017 took place 

in the Algarve in the middle of February. Held against the 

backdrop of one of Portugal’s best luxury and golf destina-

tions - the Pine Cliffs this tournament, now in its seventh 

edition, is already a highlight of the sporting calendar in 

the south of the country. The championship kicks off each 

year with weekly competitions, in both golf and tennis, the 

winners of which go through, and are invited to participate 

in the final event of the Winner’s Cup. This time, the final 

consisted of a weekend filled with activities for the partic-

ipants to enjoy before playing in the major tournament on 

the last day. A highlight among the various activities was 

the surprise participation of one of the best players in na-

tional padel scene, who revealed the resort’s new padel 

court. Highlights among the prizes to be won were stays 

in the world’s most luxurious hotels and resorts, such as in 

Spain, Austria or Dubai. Several partners teamed up with 

this event. The day ended with the gala dinner and the 

awards ceremony. The winners were: 1st Net, Adriano Lage 

(36 points); 2nd Net, Jacques Couderc (35 points); 3rd Net, 

Paul Manning (34 points); 1st Net Junior, George Jenkins (43 

points); 2nd Net Junior, Carolina Chagas (33 points); 3rd Net 

Junior, Sara Gouveia (31 points). The Longest Drive Junior 

went to George Jenkins, the women’s Longest Drive went 

to Hilary Temple and the men’s Longest Drive went to Luís 

Coutinho. The Nearest to the Pin went to Damien O’Malley. 

The tennis winner was Nicklas and the junior winner was 

Ella. The new Pine Cliffs Winner’s Cup circuit will start soon!

PINE CLIFFS WINNER’S CUP 2017 
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PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY © SCHLOSS HOTEL PICHLARN

GOLF SCHLOSS 
PICHLARN

Suavemente ondulado // Gently rolling
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Situado na pitoresca Ennstal, uma pequena vila da  

Estíria, na Áustria, este é um dos destinos perfeitos para 

conduzir os pensamentos ao descanso, e dar umas taca-

das certeiras, enquanto descontrai o corpo no campo de 

golfe.  Rodeado pelas montanhas e o verde da natureza, 

o campo, instalado no resort Romantik Hotel Schloss Pi-

chlarn, dispõe de uma área atractiva tanto para os hóspe-

des comuns, como para os apreciadores da modalidade. 

Desfrutar do ar puro enquanto observa o cenário, mara-

vilhosamente romântico, e jogar uma partida de golfe, é 

uma combinação única, de luxo e de elegância. Do cimo 

do castelo reinam as vistas 

sobre os vales circundantes 

e sobre o magnífico campo 

de golfe. O lugar ideal para 

um grande jogo, num cam-

po de 18 buracos par/sss 70. 

Mas a ideia é ir e ficar uns 

dias a usufruir do requinte 

do hotel. 

No golfe tem de tudo um pouco: buggy com GPS; uma loja 

com acessórios; um drivind range; chipping e putting green; 

três profissionais da área ao dispor; e uma casa midway. 

Para os amantes do ténis existem, também, dois campos 

cobertos e dois ao ar livre. Há ainda um espaço para prati-

car vólei de praia e cinco pistas de esqui nas proximidades. 

Esta é uma história que nos faz recuar no tempo. O Schloss 

Pichlarn inicia a sua existência em 1009..., mas só se tor-

nou hotel em 1972 (e já foi considerado um dos mais belos 

do mundo, pela Wellness & Golf Resorts). Depois, em 1979 o 

arquitecto Donald Herradine desenhou o belíssimo campo 

de golfe, de 18 buracos, que harmoniza, perfeitamente, a be-

leza natural do campo com as colinas e vales, tornando-se, 

assim, uma referência do golfe na Áustria.

Located in picturesque Ennstal, a small town in Styria, in 

Austria, this is a perfect destination for putting your mind 

on pause, and hitting some fine shots while you relax your 

body on the golf course. Surrounded by mountains and the 

lush green of nature, and stood within the Romantik Ho-

tel Schloss Pichlarn resort, this course boasts an attractive 

setting, as much for regular guests as for golf fans. It just 

so happens that enjoying the pure indulgence of this mar-

vellously romantic setting, while playing a round of golf, is 

a truly unique combination of luxury and elegance. From 

the top of the castle stunning views over the surrounding 

valleys and over the magnif-

icent golf course prevail. The 

ideal backdrop for a great 

game, on an 18-hole par/sss 

70 course. But the idea is to 

go and stay there for a few 

days, enjoying the sophisti-

cated facilities of the hotel. 

The golf course offers 

something of everything: buggies with GPS; a shop sell-

ing golf accessories; a driving range; a chipping and put-

ting green; three golf pros at your disposal; and a midway 

house. For tennis fans there are also two indoor and two 

outdoor courts. And there is also a beach volley court and 

five ski runs nearby. This is a story that takes us back in 

time. Schloss Pichlarn began its existence in 1009..., but it 

only became a hotel in 1972 (and it has already been con-

sidered one the most beautiful in the world, by Wellness 

& Golf Resorts). Then, in 1979, architect Donald Herradine 

designed the beautiful 18-hole golf course, which perfect-

ly balances the natural beauty of the course with the hills 

and valleys, thus becoming a golfing highpoint for Austria.

No coração dos alpes austríacos 
é possível viver uma experiência 

inesquecível.\\ In the heart of the 
Austrian Alps you can enjoy an 

unforgetable experience. 




