
N
.º 

78
 \

\ 
A

no
 14

 \
\ 

10
 €

JAIME PEREIRA

ADOLFO MESQUITA NUNES

ANA MOURA

Entrevistas

Vice-presidente Banco BIC Português

Secretário de Estado do Turismo

Fadista

Pintura Vieira da Silva | Setor Imobiliário  
Hotel Areias do Seixo | Vinho do Porto  
Golfe Norte Porto Golf Destination
Rolex | Chopard | Yves Saint Laurent

                     N
.º 78     2014  





We come to you dressed in party attire. Villas&Golfe is cel-

ebrating its 13th anniversary. Although we celebrate every 

day, because every day we give of our best and choose the 

best to share with you, this issue marks a milestone in this 

successful project.

We come to you, every two months, materialised in this 

publication you’re flicking through now, but behind these 

pages there is a cohesive team, there a little of each of us, 

pieces of soul and sweat. As if it were the birthday of one 

person, one made of many, we now take a look back, to 

when the project began, to its evolution, to the obstacles 

we have had to face and to the courage that has enabled us 

to overcome them. We have always tried to do more and to 

do it better, to set ourselves new goalposts, to always strive 

for excellence, while maintaining some humility howev-

er, because it is our conviction that there is always room  

for improvement. 

Without those who have accompanied us from the outset, 

or who have come across us during this yet short history, 

none of it would be possible. Our thanks to you all, read-

ers, clients, collaborators, to all those who have put their 

faith in us. Our thanks for the words of appreciation and 

encouragement from friends that have long followed us 

on our journey: André Jordan, Humberto Barbosa, Marcelo 

Rebelo de Sousa, Luís Mira Amaral, Carlos Coelho, Miguel 

Júdice, Joana Vasconcelos, Vitor Sobral, Paulo de Morais, 

Mariza, João Nicolau de Almeida, and many others who 

have sent us their messages in many guises. Many thanks, 

on behalf of the entire Villas&Golfe team.

In this issue, we roll out the green carpet, because we are 

taking a closer look at the ‘Porto e Norte’ region as a golf 

destination. But, just as 13 years ago, in what was issue one 

of this publication, we continue to roll out the red carpet, so 

that you can enter world of dreams, wellness and glamour.
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Chegamos até si vestidos de festa. A Villas&Golfe celebra 

o seu 13.º aniversário. Embora festejemos todos os dias, 

porque todos os dias damos o melhor de nós e elegemos o 

melhor para partilhar consigo, esta edição marca uma eta-

pa deste projeto de sucesso.

Chegamos até si, bimestralmente, materializados nesta 

publicação que agora folheia, mas por detrás destas pági-

nas há uma equipa coesa, há um bocadinho de cada um de 

nós, pedaços de alma e de suor. Como se de um aniversário 

de uma pessoa se tratasse, uma feita de muitas, olhamos 

agora para trás, para o início do projeto, para a evolução, 

para os obstáculos que tivemos de enfrentar e para a co-

ragem que nos levou a ultrapassá-los. Temos tentado fazer 

sempre mais e melhor, chegar mais longe, mas queremos 

mais, muito mais! Queremos sempre surpreende-lo, traçar 

novos objetivos, almejar sempre a excelência, mantendo 

porém a humildade, porque é nossa convicção de que há 

sempre margem para progredir.

Sem aqueles que nos acompanham desde o início, ou se 

depararam connosco ao longo desta ainda pequena histó-

ria, nada disto seria possível. Agradecemos a todos, leito-

res, clientes, colaboradores, a todos quantos acreditaram 

em nós. Agradecemos as palavras de apreço e incentivo 

de amigos que há muito acompanham o nosso percur-

so: André Jordan, Humberto Barbosa, Marcelo Rebelo de  

Sousa, Luís Mira Amaral, Carlos Coelho, Miguel Júdice,  

Joana Vasconcelos, Vitor Sobral, Paulo de Morais, Mariza, 

João Nicolau de Almeida, e muitos outros que nos fizeram 

chegar as suas mensagens das mais variadas formas. 

Muito obrigada, em nome de toda a equipa Villas&Golfe.

Nesta edição, estendemos-lhe uma passadeira verde, por-

que lançamos um olhar especial sobre o Porto e Norte de 

Portugal como destino de golfe. Mas, tal como há 13 anos 

atrás, na que foi a primeira edição desta publicação, con-

tinuamos a estender-lhe a passadeira vermelha, para que 

entre neste mundo de sonho, bem-estar e glamour.

Vestidos de Festa In Party Attire

MARIA AMÉLIA PIRES

DITORIAL
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O restaurante Valle Flôr, do hotel Pestana Palace, lidera o 

top 10 dos melhores restaurantes de luxo de Lisboa num 

ranking elaborado pela publicação online Ealuxe. Enal-

tecendo as qualidades gastronómicas e vínicas do país, 

a listagem da Ealuxe descreve o Valle Flôr como «o mais 

luxuoso e requintado local de Lisboa para se ter uma ex-

periência gastronómica única». Mas valoriza igualmente a 

sua «decoração de tirar o fôlego», mobiliário ao estilo Luís 

XV e frescos românticos.

Por ordem decrescente, o ranking da Ealuxe menciona 

igualmente os restaurantes Tavares, Fortaleza do Guincho,  

Tágide, Olivier Avenida Restaurante, Casa do Alentejo,  

Eleven, Feitoria, Bica do Sapato e Belcanto.

\\NEWS

The Valle Flôr restaurant, in the Pestana Palace hotel, 

heads the top ten best luxury restaurants in Lisbon in a 

ranking undertaken by online publication Ealuxe. Prais-

ing the country’s culinary and wine qualities, Ealuxe’s list 

describes Valle Flôr as «the most luxurious and high class 

place in Lisbon, where you can have a unique dining expe-

rience». It also values its «breathtaking decoration», Louis 

XV style furniture and romantic frescoes. 

In descending order, the ranking from Ealuxe also men-

tions the following eateries: Tavares, Fortaleza do Guincho, 

Tágide, Olivier Avenida Restaurante, Casa do Alentejo, 

Eleven, Feitoria, Bica do Sapato and Belcanto.

Uma das mais recentes propostas da editora Assouline é 

o livro The Impossible Collection of Watches, da autoria 

do historiador britânico Nicholas Foulkes. Ao longo de 144 

páginas, esta sofisticada edição reúne os 100 mais impor-

tantes relógios do século XX. Considerando atributos como 

raridade, funções inovadoras, importância histórica, pro-

veniência e design, figuram nesta publicação nomes tão 

ilustres como os de Audemars Piguet, Blancpain, Jaeger-

-LeCoultre, Patek Philippe, Rolex e Tag Heuer, eternizados 

em peças que retratam os avanços tecnológicos e as mu-

danças sociais que marcaram o século passado.

One of the latest proposals from publisher Assouline is 

the book The Impossible Collection of Watches, written 

by British historian Nicholas Foulkes. Throughout its 144 

pages, this sophisticated edition compiles the 100 most 

important watches of the 20th century. Taking into account 

attributes such as rarity, innovative functions, historic 

importance, provenance and design, illustrious names 

such as Audemars Piguet, Blancpain, Jaeger-LeCoultre, 

Patek Philippe, Rolex and Tag Heuer can be found in this 

publication, immortalised in pieces that portray the tech-

nological advances and social changes that marked the  

past century.

Cellini é a nova coleção apresentada pela Rolex como 

uma «celebração contemporânea do estilo clássico e da 

elegância eterna dos relógios tradicionais». Bebendo ins-

piração no trabalho de Benvenuto Cellini – um dos mais 

admirados artistas do Renascimento italiano –, a coleção 

é protagonizada por três variantes – o Cellini Time, o Cellini 

Date e o Cellini Dual Time – que se subdividem em quatro 

modelos cada. São ao todo 12 versões que têm em comum 

o mostrador redondo de 39 mm de diâmetro, caixa e fecho 

afivelado em ouro de 18 quilates (branco ou Everose), e 

pulseira em pele de crocodilo.

Cellini is the new collection presented by Rolex as a «con-

temporary celebration of the classicism and eternal ele-

gance of traditional timepieces». Drawing inspiration from 

the work of Benvenuto Cellini – one of the most admired 

artists of the Italian Renaissance –, the collection features 

three variants – the Cellini Time, the Cellini Date and the 

Cellini Dual Time – which are each subdivided into four 

models. The total of 12 versions share the round 39 mm 

diameter dial, case and buckle in 18-carat gold (white or 

Everose), and alligator leather strap. 

THE IMPOSSIBLE COLLECTION  
OF WATCHES

ROLEX 

VALLE FLÔR, PESTANA PALACE 
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O dia 27 de outubro de 2014 ficará na história da Louis Vuit-

ton como a data em que a sua Fundação abriu ao público.

Encomendada por Bernard Arnault, chairman e CEO do 

Grupo LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, e projetada 

pelo renomado arquiteto Frank Gehry, a Fundação Louis 

Vuitton ganha vida em Paris, em pleno Bois de Boulogne.

O impressionante edifício de vidro, inspirado num barco 

cujas velas se enchem ao sabor do vento, foi erigido junto 

ao Jardin d’Acclimatation, na zona Oeste da capital fran-

cesa, com o intuito de se «associar à criação artística em 

todas as suas formas».

O espaço, cujo investimento ultrapassou os cem milhões 

de euros, passa a albergar uma coleção permanente com-

posta por obras da coleção da Fundação e de Bernard  

Arnault – que inclui peças de artistas como Picasso, Andy 

Warhol, Basquiat e Francis Bacon –, duas exposições tem-

porárias por ano e eventos musicais.

October 27, 2014, will go down in the history of Louis Vuitton 

as the date on which its Foundation opened to the public.

Commissioned by Bernard Arnault, chairman and CEO 

of the LVMH Möet Hennessy – Louis Vuitton group, and 

designed by renowned architect Frank Gehry, the Louis  

Vuitton Foundation comes to life in Paris, among the trees 

of the Bois de Boulogne.

The impressive glass building, inspired by a boat with wind 

filled sails, has been built next to the Jardin d’Acclimatation, 

in the western part of the French capital, with the aim of 

«being associated with artistic creation in all its forms». 

The space, boasting an investment that exceeded one 

hundred million Euros, is to house a permanent collection 

made up of works from the collection of the foundation 

and Bernard Arnault – which includes works from artists 

such as Picasso, Andy Warhol, Basquiat and Francis Bacon 

-, and will hold two contemporary exhibitions each year 

and musical events.

FUNDAÇÃO LOUIS VUITTON \\ LOUIS VUITTON FOUNDATION

©IWAN BAAN
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Serralves celebra em 2014 o 25.º aniversário da criação da 

sua Fundação e o 15.º aniversário da inauguração do seu 

Museu, hoje dirigido por Suzanne Cotter. 

Dinamizando ao longo do ano um conjunto de iniciativas 

com o intuito de reforçar a «relação com o público», a ins-

tituição foi congratulada, no dia 14 de outubro, pela pres-

tigiada revista Forbes. O artigo publicado no suplemento 

de lifestyle da publicação norte-americana, Forbes Life, 

refere que Serralves mereceria o mesmo reconhecimen-

to que, por exemplo, a Tate Modern, em Londres, o Museu 

de Arte Moderna, em Nova Iorque, ou o Centre Georges  

Pompidou, em Paris. A referência destaca igualmente o 

projeto arquitetónico de Siza Vieira, vencedor do Prémio 

Pritzker, enaltecendo o facto de ser o museu mais concor-

rido do país (mais de 300 mil visitantes por ano), sugerindo 

ainda cinco trabalhos a não perder na instituição sediada 

na cidade do Porto.

In 2014 Serralves celebrates the 25th anniversary of the 

creation of its foundation and the 15th anniversary of the 

opening of its museum, now run by Suzanne Cotter.

Organising a series of initiatives throughout the year with 

the aim of strengthening its «relationship with the public», 

the institution was congratulated on October 14 by prestig-

ious Forbes magazine. The article published in the North 

American magazine’s lifestyle supplement, Forbes Life, 

says that Serralves would deserve the same recognition as, 

for example, the Tate Modern, in London, the Museum of 

Modern Art, in New York, or the Centre Georges Pompidou, 

in Paris. The piece also highlights the architectural design 

by Siza Vieira, winner of the Pritzker Prize, while praising 

the fact that it is the most visited museum in the country 

(more than 300,000 visitors per year), and suggesting five 

works not to be missed in the institution located in the city 

of Oporto.

SERRALVES 

©ORLANDO FONSECA
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JAIME PEREIRA
«Há um apetite crescente pela economia 

portuguesa» \\ «There is a growing appetite 
for the Portuguese economy»

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ANDRÉ SANTOS

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

Licenciado em Economia pela Universidade Católica  

Portuguesa, Jaime Pereira cedo ingressou na consultora 

Arthur Andersen, que o levou para Angola por mais de uma 

década, tendo sido responsável pela revisão das contas de 

uma parte muito importante da banca angolana. Foi lá que 

conheceu Fernando Teles, que viria a convidá-lo a deixar 

a então Deloitte para abraçar um novo desafio: o Banco 

BIC Português. Nome forte da instituição nos dias de hoje,  

Jaime Pereira soma aos cargos de vogal do Conselho de  

Administração, vice-presidente da Comissão Executiva 

e CFO do Banco BIC Português, assento no Conselho de  

Administração das restantes entidades bancárias do uni-

verso BIC, designadamente em Angola, Cabo Verde e Brasil. 

Lembra que o Banco BIC Português tem honrado escrupu-

losamente os compromissos que assumiu quando da com-

pra do ex-Banco Português de Negócios (BPN), reconhe-

cendo os sinais positivos da economia nacional e o apetite 

que volta a suscitar. «Notamos uma procura crescente de 

investidores estrangeiros por ativos portugueses», admi-

te Jaime Pereira, salientando a relevância da instituição no 

fortalecimento das relações económicas entre Portugal  

e Angola. 

With a degree in economics from the Universidade Católica 

Portuguesa, Jaime Pereira soon joined consultancy firm  

Arthur Andersen, which took him to Angola for over a 

decade, where he was responsible for auditing a very sig-

nificant share of Angolan banking. It was there that he met 

Fernando Teles, who would invite him to leave the then  

Deloitte to embrace a new challenge: Banco BIC Português. 

A powerful name in the institution nowadays, Jaime Pereira 

adds to the posts of member of the board of directors, vice 

president of the executive board and CFO of Banco BIC  

Português, a seat on the board of directors of the remain-

ing banking institutions within the BIC universe, namely in  

Angola, Cape Verde and Brazil. He recalls that Banco BIC 

Português has scrupulously honoured the commitments 

it took on at the time of purchasing the former Banco  

Português de Negócios (BPN), while recognising the posi-

tive signs of the national economy and the appetite that 

once again returned. «We are seeing a growing demand 

from foreign investors for Portuguese assets», admits 

Jaime Pereira, while stressing the importance of the insti-

tution in strengthening economic ties between Portugal  

and Angola.
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O Deutsche Bank prevê que a economia da Zona Euro 

cresça 0,7%, mas que a economia portuguesa cresça 1%. 

Como vê a evolução da economia nacional?

Esses números têm sempre alguma volatilidade, mas 

têm de ser lidos como um indicador positivo, porque mos-

tram que estamos a crescer um pouco mais do que os nos-

sos pares e o importante é manter essa tendência de con-

vergência. Nos últimos tempos, Portugal passou por um 

ajustamento muito forte. Hoje, embora não se possa dizer 

que a situação está folgada, há alguns sinais positivos: o 

nível das exportações, uma certa estabilização / redução 

da taxa de desemprego, o próprio crescimento que se tem 

verificado nos últimos tempos, ainda que modesto. Aqui 

no banco notamos uma procura crescente de investidores 

estrangeiros por ativos portugueses. É sinal de que há um 

apetite pela economia. Portugal nasceu em 1143 e já pas-

sou por situações muito mais complicadas do que esta e 

sempre conseguiu dar a volta. Como tal, estou convencido 

de que vamos ultrapassar esta situação.

Deutsche Bank predicts that the economy in the Euro 

Zone will grow 0.7%, but that the Portuguese economy will 

grow 1%. What is your view of how the national economy 

is evolving?

These figures always have some volatility, but they have 

to be seen as a positive indicator, because they show that 

we are growing a little more than our peers and the im-

portant thing is to maintain this trend of convergence. In 

recent times, Portugal has gone through a very powerful 

adjustment. Today, although you can’t say that the situa-

tion is healthy, there are some positive signs: the amount 

of exports, a certain stabilisation / reduction in the un-

employment rate, the very growth that has been experi-

enced in recent time, albeit modest. Here at the bank we 

are noticing a growing demand from foreign investors for 

Portuguese assets. It shows that there is an appetite for the 

economy. Portugal came into being in 1143 and has already 

been through more complicated situations that this one 

and it has always managed to bounce back. As such, I am 

convinced that we are going to get over this situation.

«Um dos principais desafios da 
banca em Portugal passa por manter 
o seu papel efetivo de intermediário 

financeiro» \\ «One of the main 
challenges of banking in Portugal 

involves maintaining its effective role 
of financial intermediary»

O caso Banco Espírito Santo veio abalar a credibilidade 

do sistema financeiro português e a confiança dos investi-

dores estrangeiros?

O que aconteceu ao Banco Espírito Santo, uma institui-

ção financeira de referência, nunca é bom para o sistema 

financeiro nem para nenhum país. De qualquer modo, 

acho que há uma diferença entre a perceção internacio-

nal do desempenho da economia portuguesa e do setor 

financeiro como um todo e um caso isolado, perfeitamente 

identificado. Enfim, os efeitos finais ainda estão por apurar; 

naturalmente que vão implicar um esforço grande, mas 

acho que esse esforço, por maior que seja, não vai pôr em 

causa os nossos fundamentais.

Quais são os desafios que a banca portuguesa terá de 

enfrentar nos próximos tempos?

Os desafios da banca portuguesa não são diferentes 

dos do país, porque a banca faz parte integrante da sua 

economia. Penso que os principais desafios da banca em 

Portugal passam por manter o seu papel efetivo de inter-

mediário financeiro; procurar reajustar-se a uma situação 

que passou primeiramente de um excesso de liquidez em 

que os mercados estavam 

disponíveis para nos em-

prestar dinheiro a juros bai-

xos, para uma situação de 

uma contração muito gran-

de e, neste momento, uma 

nova abertura significativa 

em termos de liquidez; en-

contrar boas empresas e 

particulares que se queiram 

desenvolver e avançar com 

novos projetos, para poder continuar a desempenhar o seu 

papel; acredito também que vai ter de enfrentar alguns 

desafios em matéria de consolidação do setor. Existem 

bancos de matriz internacional que estão a abandonar o 

país ou a reduzir muito as suas atividades. É possível que 

algumas instituições financeiras nacionais possam ter 

de seguir o mesmo caminho. Outras existem que ainda 

têm de fazer um esforço grande para ultrapassar todos os  

seus problemas.

O Banco BIC chega a Portugal em 2008, altura em que a 

conjuntura económica não se revela propriamente favorá-

vel. Seis anos depois, como analisa a atividade do Banco 

BIC no país?

Temos uma história pequena, mas uma história de su-

cesso da qual nos orgulhamos bastante. O Banco BIC 

em Angola é um banco absolutamente fundamental no 

sistema bancário angolano. E a razão da existência do  

Banco BIC [Português] começa por este relacionamento 

entre Portugal e Angola. Acreditamos que temos conse-

guido ter um papel muito importante no apoio aos agentes 

Has the Banco Espírito Santo case shattered the cred-

ibility of the Portuguese financial system and foreign in-

vestor confidence?

What happened to Banco Espírito Santo, a leading finan-

cial institution, is never good for the financial system or for 

any country. In any event, I think that there is a difference 

between the international perception of the performance 

of the Portuguese economy and of the financial sector as 

a whole and an isolated, perfectly identified case. Anyway, 

the final effects are still unknown; naturally they will im-

ply a major effort, by I think that this effort, however great, 

won’t jeopardise our fundamentals.

What challenges will Portuguese banking have to face 

in the coming years?

The challenges of Portuguese banking are no different 

to those of the country, because banking is an integral part  

of its economy. I think that the major challenges facing  

Portuguese banking include maintaining its effective role 

of financial intermediary; striving to readjust to a situation 

that initially went from excess liquidity, in which the markets 

were available for us to lend money at low interest rates, to 

a situation of great economic 

contraction and, at the mo-

ment, a new significant 

opening in terms of liquid-

ity; finding good companies 

and individuals wanting to 

develop and advance with 

new projects, to be able to 

continue and play their role; 

I also believe that it will have 

to face some challenges with 

regard to the sector’s consolidation. There are international 

banks that are leaving the country or greatly reducing their 

activity. It may be that some national financial institutions 

could have to follow the same path. There are others that also 

have to make a great effort to overcome all their problems.

Banco BIC arrived in Portugal in 2008, a time when the 

economic situation wasn’t particularly favourable. Six 

years later, what is your view of Banco BIC’s activity in  

the country?

We have a short history, but a successful history of 

which we are very proud. Banco BIC in Angola is an abso-

lutely fundamental bank in the Angolan banking system. 

And the reason for the existence of Banco BIC [Português] 

begins with this relationship between Portugal and Angola. 

We believe that we have managed to have a very important 

role in supporting the economic agents working in both 

countries. The fact that there is a strong bank in Angola and 

a bank that nowadays in Portugal covers the entire coun-

try with a shared parent company greatly eases the lives of 

companies and individuals that are in both countries.



18 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 19 

económicos que trabalham em ambos os países. O facto 

de existir um banco forte em Angola e um banco que hoje 

em dia em Portugal cobre a totalidade do território nacional 

com uma matriz comum facilita em muito toda a vida das 

empresas e dos particulares que estão nos dois países.

Quando o Banco BIC nasceu em Portugal, em 2008, éra-

mos um banco muito pequeno, claramente focado na ban-

ca de empresas, principalmente naquelas que tinham um 

relacionamento importante com Angola; desenvolvemos 

ainda o papel de banco correspondente de bancos angola-

nos para a zona Euro; e um terceiro segmento de mercado 

tinha a ver com a área de Private Banking para cidadãos 

nacionais e angolanos em Portugal. Esse foi um modelo de 

negócio que só fez sentido porque existia um banco muito 

sólido, o Banco BIC Angola, que permitiu que andássemos, 

de alguma forma, em contraciclo face ao resto do setor em 

Portugal. Apesar de pequeno, o banco teve uma evolução 

muito agradável: tivemos resultado positivo logo em 2009 

(embora modesto), em 2010 (2,4 milhões de euros) e em 

2011 (5,1 milhões de euros). Em junho desse ano acordá-

mos com o Estado português a aquisição do ex-BPN, que 

se concretizou em março de 2012, tendo em dezembro do 

mesmo ano sido concluído 

o processo de fusão, dando 

origem ao novo Banco BIC 

Português. Em resultado da 

absorção do ex-BPN, tive-

mos em 2012 um resultado 

líquido negativo de oito mi-

lhões de euros, mas o ren-

dimento integral do ano foi 

marginalmente positivo (75 mil euros). 2013 foi o ano da 

viragem em termos de resultados, em que tivemos um re-

sultado líquido positivo de 2,5 milhões de euros. 

Isabel dos Santos e Fernando Teles compraram recente-

mente a posição de 25% que Américo Amorim detinha no 

Banco BIC e os 10% que a Ruasgest tinha na estrutura acio-

nista. O que representa esta alteração para o Banco BIC?

Para o Banco BIC a alteração é mínima, para não dizer 

quase inexistente. A estratégia vai continuar exatamente 

igual; a atividade de cada um dos bancos do universo BIC 

vai permanecer tal como até aqui; e o desenvolvimento da 

atividade futura também não vai sofrer nenhuma altera-

ção decorrente deste facto.

Além de Angola e Portugal, o Banco BIC está em Cabo 

Verde, Brasil e África do Sul, prevendo alargar brevemente 

a sua atividade para a Namíbia, Zimbabwe, Zâmbia, ambos 

os Congos e China. Qual a linha orientadora deste processo 

de expansão?

Esta expansão tem um fio condutor. A lógica de abertura 

no Brasil consiste em cobrir o triângulo virtuoso de mo-

vimentos de pessoas e negócios entre Portugal, Angola e 

When Banco BIC was formed in Portugal, in 2008, we 

were a very small bank, clearly focused on business bank-

ing, particularly in companies with a strong relationship 

with Angola; we also played the role of correspondent 

bank of Angolan banks for the Euro Zone; and a third mar-

ket segment had to do with the area of private banking 

for national and Angolan citizens in Portugal. This was the 

business model that only made sense because there was a 

very solid bank, Banco BIC Angola, allowing us to proceed, 

to a certain extent, at odds to the rest of the sector in Por-

tugal. Despite being small, the bank evolved very pleasing-

ly: we posted positive results straight away in 2009 (albeit 

modest), in 2010 (2.4 million Euros) and in 2011 (5.1 million 

Euros). In June of that year we agreed on the acquisition 

of the former BPN bank with the Portuguese state, which 

took place in March of 2012, while in December of the 

same year the fusion process had been completed, giving 

rise to the new Banco BIC Português. As a result of absorb-

ing the former BPN bank, in 2012 we posted a net loss of 

eight million Euros, but the comprehensive income for the 

year was marginally positive (75,000 Euros). 2013 was the 

pivotal year in terms of results, in which we had a net profit 

of 2.5 million Euros.

Isabel dos Santos and Fer-

nando Teles recently pur-

chased Américo Amorim’s 

25% stake in Banco BIC and 

the 10% stake held by Ruas-

gest. What does this change 

mean for Banco BIC?

The change is minimal for Banco BIC, if not nonexistent. 

The strategy will remain just the same; the activity of each 

bank within the BIC universe will stay as it was until now; 

and the development of any future activity will also not 

undergo any change as a result of this fact.

In addition to Angola and Portugal, Banco BIC is pre-

sent in Cape Verde, Brazil and South Africa, and is plan-

ning to soon broaden its activity to encompass Namibia,  

Zimbabwe, Zambia, both the Congos and China. What is 

the guiding principle behind this process of expansion?

This expansion has a common thread. The open ap-

proach in Brazil involves covering the virtuous triangle 

of movements of people and business between Portugal, 

Angola and Brazil. Cape Verde fits into a similar approach. 

Another area of activity is the regional expansion of busi-

ness out of Angola, and from there looking to the countries 

it borders and which have privileged economic relations 

with Angola. It is the natural destination of the expansion 

of a bank which has a strong commercial tradition. China is 

the recognition that there are a growing number of Chinese 

companies and Chinese citizens working in Angola and 

Brasil. Cabo Verde enquadra-se numa lógica semelhante. 

Outro eixo de atuação é a expansão regional do negócio 

a partir de Angola e daí a procura dos países que fazem 

fronteira e que têm relações económicas privilegiadas com 

Angola. É o destino natural da expansão de um banco que 

tem uma grande vocação comercial. A China é o reconhe-

cimento de que cada vez mais existem empresas chinesas 

e cidadãos chineses a trabalhar em Angola e em Portugal. 

Eu diria que o nosso objetivo é ser o banco dos portugueses 

e dos angolanos nos países onde estamos presentes, bem 

como o de ser o banco das empresas e dos particulares 

desses países que se relacionam com Angola e Portugal. 

Temos uma estratégia comum que é assegurada pelo fac-

to do Dr. Fernando Teles ser o presidente do Conselho de  

Administração de todas as unidades bancárias do univer-

so BIC e eu próprio ter assento no Conselho de Administra-

ção dessas unidades.

Qual é o comportamento do Banco BIC ao nível da con-

cessão de crédito?

Também neste domínio estamos um pouco em contra-

ciclo com o resto do setor em Portugal. Quando da fusão 

do BPN e do BIC, os dois bancos somados teriam sensivel-

mente dois mil milhões de euros de crédito concedido; hoje 

o Banco BIC tem 3,6 mil milhões de crédito concedido. Só 

nos primeiros oito meses deste ano, crescemos a carteira 

de crédito em mais de 450 milhões de euros, o que repre-

senta um crescimento de 14% face ao final do ano passado. 

in Portugal. I would say that our aim is to be the bank of 

 Portuguese and of Angolans in the countries in which we 

are present, in addition to being the bank of companies 

and of individuals of these countries which have relations 

with Angola and Portugal. We have a common strategy, 

which is assured by the fact that Dr. Fernando Teles is the 

chairman of the board of directors of every banking insti-

tution within the BIC universe and I myself have a seat on 

the board of directors of these institutions.

What is Banco BIC’s stance with regard to lending?

In this field too we are a little at odds with the rest of 

the sector in Portugal. At the time of the fusion of BPN 

with BIC, the two banks together had roughly two bil-

lion Euros of loans; today Banco BIC has 3.6 billion Euros 

of loans. In the first eight months of this year alone, we 

have increased our credit portfolio by more than 450 mil-

lion Euros, which represents a growth of 14% when com-

pared with the previous year. In terms of non-performing 

loans, we have less than 4% of the portfolio total, which, 

when compared within the sector, is a very positive indi-

cator. Additionally, we have a coverage ratio of non-per-

forming loans by provisioning of more than 120%. We are 

extremely sound financially. We have a Core Tier 1 ratio 

of 10%, very healthy given the regulatory requirements. 

We are a bank with enviable liquidity levels. We have a 

deposit to credit ratio of 80%, while the majority of our 

«O nosso objetivo é ser o banco dos 
portugueses e dos angolanos nos 
países onde estamos presentes» 
\\ «Our aim is to be the bank of 

Portuguese and of Angolans in the 
countries in which we are present»
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Em termos de crédito mal parado, temos menos de 4% do 

total da carteira, o que, comparativamente com o setor, é 

um indicador muito positivo. Adicionalmente, dispomos 

de um rácio de cobertura do crédito em incumprimento 

por provisões de mais de 120%. Temos uma solidez muito 

grande. Temos um rácio Core Tier 1 de 10%, bastante fol-

gado face aos requisitos normativos. Somos um banco 

que tem níveis de liquidez invejáveis. Temos um rácio de 

transformação de depósitos em crédito de cerca de 80% 

enquanto a generalidade da nossa concorrência tem mais 

crédito do que depósitos. Isto dá-nos uma margem imensa 

para poder crescer. 

Quais são os principais objetivos do Banco BIC num fu-

turo próximo?

O Banco BIC Português tem como principais objetivos 

consolidar todo o processo de fusão com o ex-BPN; conti-

nuar a crescer e tornar toda a sua rede comercial mais ativa, 

com maiores volumes e com índices de eficiência que pos-

sam ser comparados com os demais players do mercado; 

subir a sua quota de mercado e aproximar-se cada vez mais 

dos bancos mais relevantes do sistema financeiro portu-

guês; manter o ADN inicial de ser um banco que está muito 

próximo dos seus clientes, empresas e particulares, que têm 

esta vocação de comércio internacional e que se deslocam 

entre os vários países... E iremos até onde nos deixarem. 

Acredito que se mantivermos a linha de rumo que mantive-

mos até agora, iremos atingir o objetivo que pretendemos.

competitors have more credit than deposits. This gives us 

a huge margin to be able to grow.

What are the key objectives of Banco BIC in the near 

future?

The key objectives of Banco BIC Português are con-

solidating the entire fusion process with the former BPN 

bank; continuing to grow and make its commercial net-

work more active, with greater turnover and efficiency 

levels that can be compared with the other players within 

the market; increasing its market share and gaining more 

and more ground on the leading banks in the Portuguese 

financial system; retaining the initial DNA of being a bank 

that has a very close relationship with its customers, 

companies and individuals, which are focused on inter-

national trading and which move between various coun-

tries... And we will go as far as they let us. I believe that 

if we stick to the path we have stuck to thus far, we will 

achieve the goal we are aiming for. 



ANA MOURA 
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«Gosto de propostas que me desafiem»
«I like proposals that challenge me»

ART  CULTURE

Define-se sempre como fadista e nunca como canto-

ra, mas jamais se negou ao namoro com outros géneros 

musicais, uma predisposição para surpreender e ser sur-

preendida que resultou em parcerias com grandes nomes 

do panorama musical mundial, como os Rolling Stones,  

Prince, Gilberto Gil e o galardoado produtor norte-americano  

Larry Klein. 

Depois de, em 2012, Desfado ter contado com a colaboração 

de compositores inesperados num álbum de fado, como 

Luísa Sobral, Manuel Cruz e Miguel Araújo, Ana Moura pro-

mete entrar em estúdio já em 2015 para preparar um novo 

trabalho, também ele diferente e também ele um desafio. 

She always defines herself as a fadista (fado singer) and 

never as a singer, but she has never denied herself flings 

with other music genres, in a predisposition to surprise and 

to be surprised that has resulted in partnerships with ma-

jor names in the world’s music scene, such as the Rolling 

Stones, Prince, Gilberto Gil and award winning North Amer-

ican producer Larry Klein.

After her 2012 recording Desfado, which featured collabora-

tions from composers you wouldn’t expect on a fado album, 

such as Luísa Sobral, Manuel Cruz and Miguel Araújo, Ana 

Moura promises to return to the studio in 2015 to start on a 

new work, which will be just as different and challenging.
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Despite your voice having pulled you towards fado from 

an early age, you often avoided it to sing in other styles. 

Why was this? Anything to do with your age?

It was just my age at the time, that phase in which you be-

gin to discover various kinds of music. I was really passion-

ate about soul music back then, and it remains one of my 

favourites because it has something in common with fado 

– that particular characteristic of being music of the soul. I 

joined a band and we sang covers of several types of music...

Did this experience with the band Sexto Sentido influ-

ence your career as a fadista?

Yes, it did have an influence. My career has been rich in 

collaborations with other musicians from areas different to 

fado. I always had this curiosity, ever since my first record, 

when I invited Pedro Jóia to play a traditional fado song, 

just him and my vocals. This first record already features 

this need to want to explore other universes.

Even after having fallen for fado, you have always in-

sisted on «stretching» your art into other genres. Is this 

due to that constant need to experiment?

To experiment and be 

challenged. I like proposals 

that challenge me, which 

take me out of my comfort 

zone. Exploring is highly im-

portant in any area.

Don’t you fear more tradi-

tionalist opinions with regard to flirting with other genres?

There have been times when I was little scared, because 

I grew up, musically speaking, as a fadista, in traditional 

fado houses, where I met many people for whom I have the 

greatest admiration and I presume that they find what I am 

doing with my career a little strange. But every person fol-

lows their own path and I admit that recently I haven’t re-

ally thought about this much, because I love fado, despite 

having this desire to continually flirt, to always be explor-

ing. I think that it is important; it challenges us; it makes 

us feel constantly passionate. Because in music it’s not like 

in some areas, in which doing things automatically some-

times works. Not in music, in music it has to be always 

about passion, adrenalin, because if it isn’t it becomes 

something robotic. You have to take risks. 

Do you always have to feel fado?

Always. This is what music is, for me, but fado in particu-

lar has to be really felt. I don’t believe in insensible fado. 

«Na música tem que ser sempre 
tudo com paixão, adrenalina» 

\\ «In music it has to be always 
about passion, adrenalin»

Embora desde muito nova a voz a puxasse para o fado, 

afastou-se dele muitas vezes para cantar noutros registos. 

Porquê, coisas da idade?

Eram coisas da idade, aquela fase em que começamos a 

descobrir vários géneros de música. Houve ali uma paixão 

enorme pela soul music, que continua a ser uma das mi-

nhas grandes referências porque tem algo em comum com 

o fado, aquela particularidade de ser uma música de alma. 

Entrei para uma banda e cantávamos covers de vários gé-

neros de música… 

Essa experiência com a banda Sexto Sentido influencia 

o seu percurso como fadista?

Sim, influencia, a minha carreira está cheia de colabo-

rações com outros músicos de áreas distantes do fado. Eu 

sempre tive essa curiosidade, desde o meu primeiro disco, 

quando convidei o Pedro Jóia para tocar um fado tradicio-

nal, só ele e a minha voz. Esse primeiro disco já tem essa 

necessidade de querer explorar outros universos. 

Mesmo depois de assumido o amor pelo fado, sempre 

fez questão de «esticar» a sua arte para outros géne-

ros. Devido a essa necessidade 

constante de experimentar?

Experimentar e desafiar. Gos-

to de propostas que me desa-

fiem, que me tirem da minha 

zona de conforto. Explorar é im-

portantíssimo em qualquer área. 

Não receia as opiniões mais tradicionalistas relativa-

mente a este flirt com outros géneros? 

Em tempos já tive um bocadinho de receio, até porque 

cresci, musicalmente falando, enquanto fadista, nas casas 

tradicionais de fado, cruzei-me com muita gente por quem 

tenho uma enorme admiração e presumo que para eles 

seja um bocadinho estranho aquilo que estou a fazer com 

a minha carreira. Mas cada pessoa segue o seu percurso e 

confesso que ultimamente não me preocupo muito com 

isso, porque eu adoro o fado, embora tenha esta vontade 

de ter este flirt constante, de estar sempre a explorar. Acho 

que é importante, desafia-nos, faz-nos sentir constante-

mente apaixonados. Porque na música não é como em al-

gumas áreas, em que tornarmo-nos mecânicos por vezes 

funciona. Na música não, na música tem que ser sempre 

tudo com paixão, adrenalina, porque senão torna-se numa 

coisa mecânica. É preciso arriscar. 

O fado tem sempre de ser sentido?

Sempre. Para mim música é isso, mas fado particu-

larmente tem de ser mesmo sentido. No fado mecânico  

não acredito. 
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O fado tem a magia de poder ser sentido mesmo quando 

não se percebe português? 

Sem dúvida. As pessoas, mesmo não entendendo, con-

seguem sentir, que é isso que é o mais importante, des-

pertar os sentidos das pessoas. Mesmo não entendendo a 

letra, esta linguagem é universal. 

Tem tido uma carreira movida pela emoção.

Sem dúvida. Não sou uma pessoa de programar coisas, 

envolvo-me e tento dar sempre o meu melhor, mas não 

sou uma pessoa que determine objetivos. E de repente a 

minha vida tem-me surpreendido com estas colabora-

ções, as pessoas têm interesse em colaborar comigo e isso 

também faz com que eu viva, como diz a Sophia de Mello 

Breyner, «na surpresa dos instantes», o que eu adoro. 

Com 35 anos, conta já com uma mão cheia de discos de 

originais, colaborações com grandes nomes da música 

mundial e concertos nos grandes palcos do mundo. O que 

a move ainda? 

Conseguir fazer isto por muitos anos, esse é o meu maior 

objetivo, porque é dessa forma que eu me mantenho viva, 

sempre a querer descobrir coisas novas. O meu único obje-

tivo é conseguir que a minha carreira seja longa. 

Does fado have the magic to be able to be felt even when 

you don’t speak Portuguese?

Without a doubt. People, even without understanding, 

can feel, and this is the most important thing; stimulating 

the senses in people. Even without understanding the lyr-

ics, this language is universal.

You have had a career moved by emotion.

Without a doubt. I’m not someone who plans things; I get 

involved and I try to always give my best, but I’m not some-

one who sets goals. And suddenly my life has surprised me 

with these collaborations, people are interested in working 

with me and this also means that I live, as Sophia de Mello 

Breyner said, «in the surprise of instances», which I love.

At the age of 35, you can already look back over a host 

of recordings, collaborations with major names from world 

music and concerts in major venues around the world. 

What keeps you going?

Managing to do this for many years, that’s my greatest 

goal, because this is how I stay alive, always wanting to 

discover new things. My only goal is to make my career a 

long one.   
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Pintar O Que Não Existe
Painting the Nonexistent 

ART  CULTURE

Uma mulher visionária, de um talento incomensurável, de 

uma sensibilidade incomum, de uma modéstia comoven-

te. Melancólica e intensa, Vieira da Silva (1908-1992) viu e 

sentiu o mundo como ninguém. Começa por se expressar 

em quadros figurativos, mas a sua pintura torna-se pro-

gressivamente mais abstrata, projetando as suas apreen-

sões em pinceladas minuciosas. Como uma abelha labo-

riosa que, de favo em favo, faz uma colmeia. Inspira-se em 

bibliotecas, cidades, labirintos, que se projetam em espaços 

criados por estruturas complexas feitas de filamentos en-

trelaçados em jogos de luz e cor que se lançam no infinito… 

Uma obra de Vieira da Silva surpreende sempre que revisi-

tada. «Quero pintar o que não existe como se existisse», 

declarou a autora de um espólio único, igualmente trans-

versal à cenografia, tapeçaria, vitral e ilustração. Consa-

grou-se, ainda em vida, como uma das mais importantes 

pintoras europeias da segunda metade do século XX. Hoje, 

as suas telas evidenciam-se entre as mais valiosas de um 

pintor português, atestando a sua excecional dimensão no 

panorama internacional da arte contemporânea.

A visionary woman, of immeasurable talent, of rare sensi-

tivity, of moving modesty. Melancholic and intense, Vieira 

da Silva (1908-1992) saw and felt the world like no other. 

She began by expressing herself in figurative canvases, but 

her paintings became progressively more abstract, pro-

jecting her experiences in meticulous brushstrokes. Like 

a busy bee, building its hive cell by cell. She took inspira-

tion in libraries, cities, mazes, which are projected in spaces 

created by complex structures made of intertwined fila-

ments in an interplay of light, shadow and colour, thrusting 

towards infinity... A work by Vieira da Silva surprises every 

time you return to it. «I want to paint the nonexistent as 

if it were to exist», declared the artist of a unique reper-

toire, which also covered set design, tapestries, glassware 

and illustration. She was revered, while still living, as one 

of the most important European painters of the second 

half of the 20th century. Today, her paintings have become 

some of the most valuable by a Portuguese painter, bear-

ing witness to her exceptional stature in the international 

contemporary art scene. 

VIEIRA DA SILVA, C. 1950.
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É no dia 13 de junho de 1908 que Maria Helena Vieira da 

Silva nasce em Lisboa. Tem apenas dois anos quando per-

de o pai, passando a viver com a mãe em casa do avô ma-

terno, José Joaquim da Silva Graça (fundador e diretor do 

jornal O Século), rodeada de familiares e amigos, aristocra-

tas e intelectuais, que cedo lhe dão a conhecer a pintura, 

o desenho, os livros e a música, regando-lhe o imaginário 

que viria a florescer no seu 

despertar artístico.

Não satisfeita com o seu 

trabalho, aos 20 anos, Vieira 

da Silva parte com a mãe 

para Paris. É lá que aprofun-

da os seus estudos nas artes 

e que encontra o amor da 

sua vida, o pintor húngaro Arpad Szenes. Casam em 1930 

– altura em que Vieira da Silva encontra a galerista Jeanne 

Bucher que lhe organiza a sua primeira exposição (1933) 

– e não mais se largam... até à morte de Arpad em 1985. 

Seguindo trajetórias paralelas todavia complementares, 

juntos partilham a vida em Paris, passam temporadas em 

Portugal e exilam-se no Brasil durante a II Guerra Mundial.

Após o regresso do casal a Paris, Vieira da Silva opta pela 

naturalidade francesa (1956), já que a portuguesa fora re-

jeitada a Arpad antes de decidirem atravessar o Atlântico. 

Nessa época, a aquisição de uma obra – a primeira de  

Maria Helena Vieira da Silva was born in Lisbon on June 

13, 1908. She was just two years of age when she lost her 

father and went to live with her mother in the house of her 

maternal grandfather, José Joaquim da Silva Graça (founder 

and director of the newspaper O Século), surrounded by 

family members and friends, aristocrats and intellectuals, 

who soon introduced her to painting, drawing, books and 

music, pouring encourage-

ment into her imagination, 

which would come to flour-

ish in her artistic awakening.

Unsatisfied with her work, 

at the age of 20, Vieira da 

Silva left with her mother 

for Paris. It is here that she 

furthered her art studies and where she found the love of 

her life, Hungarian painter Arpad Szenes. They married in 

1930 – the time at which Vieira da Silva met gallery owner 

Jeanne Bucher, who organised her first exhibition (1933) – 

and never left his side again... until Arpad’s death in 1985. 

Following parallel yet complementary paths, they shared 

a life in Paris, spent time in Portugal, and went into exile in 

Brazil during the Second World War.

After the couple returned to Paris, Vieira da Silva took 

French nationality (1956), as Arpad had been declined  

Portuguese nationality before they decided to cross the 

Atlantic. At this time, the acquisition of a work – the first 

of many – by the French state symbolised recognition of  

Vieira da Silva’s worth, foretelling the success that awaited 

her. Exhibitions around the world followed one after the oth-

er – London, New York, San Francisco, Washington, Hanover, 

Basel, Geneva, Amsterdam, Lisbon – and, by the end of 

the 1950s, Vieira was already internationally acclaimed  

for her original geometri-

cised compositions.

The many awards given 

to her – including Cheva-

lier and Commandeur de 

l’Ordre des Arts et des Let-

tres, the Grand Prix National 

des Arts and International 

Painting Prize at the São 

Paulo Biennial -, the multiple retrospectives held of her 

work and the various invitations she received established 

her as one of the most celebrated abstract artists in post-

war Europe. She was also made a member of London’s 

Royal Academy of Arts and invested as an Officier de la 

Legion d’Honneur. Before she died in 1992, she also had 

time to witness the creation of the Arpad Szenes – Vieira 

da Silva Foundation (FASVS), in Lisbon. «If it was in France 

that she made her name as an internationally recognised 

painter, it was in Lisbon that Vieira da Silva wanted to leave 

várias – pelo Estado francês simboliza o reconhecimento 

do mérito de Vieira da Silva, prenunciando o sucesso que 

a espera. As exposições sucedem-se um pouco por todo 

o mundo – Londres, Nova Iorque, São Francisco, Washing-

ton, Hanover, Basileia, Genebra, Amesterdão, Lisboa – e, no 

final da década de 50, Vieira é já internacionalmente acla-

mada pelas suas originais composições geometrizadas.

As várias distinções que 

lhe são atribuídas – entre as 

quais a de Chevalier e Com-

mandeur de l’Ordre des Arts 

et des Lettres, o Grand Prix 

National des Arts e o Prémio 

Internacional de Pintura na 

Bienal de São Paulo –, as 

múltiplas retrospetivas rea-

lizadas ao seu trabalho e os diversos convites que recebe 

consagram-na como uma das artistas abstratas mais ce-

lebradas na Europa do pós-guerra. Viria ainda a ser eleita 

membro da Royal Academy of Arts de Londres e ordena-

da Officier de la Legion d’Honneur. Antes de falecer, em 

1992, teve ainda tempo para testemunhar o nascimento 

da Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva (FASVS), em 

Lisboa. «Se foi em França que se afirmou como pintora re-

conhecida internacionalmente, foi em Lisboa que Vieira da 

Silva desejou deixar a sua obra e o seu espólio documental, 

Vieira da Silva nasceu em Lisboa, 
mas foi em Paris que viveu grande 
parte da sua vida. \\ Vieira da Silva 

was born in Lisbon, but she lived 
much of her life in Paris.

A sua obra mais cara foi vendida, em 
privado, por mais de dois milhões de 
euros. \\ Her most expensive work 

was sold, privately, for more than two 
million Euros.

ARPAD SZENES E VIEIRA DA SILVA NO ATELIER, PARIS, 1949. VIEIRA DA SILVA A PINTAR MÉMOIRE, 1967. VIEIRA DA SILVA E ARPAD SZENES NO ATELIER, C. 1948.
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hoje à guarda da FASVS», lembra a diretora Marina Bairrão 

Ruivo, anunciando a inauguração, a 30 de outubro, da 

primeira de três exposições a decorrer ao longo de 2015 

para comemorar o 20.º aniversário da sua sede no Jardim  

das Amoreiras.

Hoje, as obras de Vieira da Silva figuram em grandes 

museus, como o Centre Georges Pompidou (Paris), Musée 

d’art Moderne de la Ville de Paris, MoMA e Guggenheim 

(Nova Iorque), Phillips Collection (Washington), SFMoMA 

(São Francisco) ou Tate Collection (Londres); muitas ou-

tras encontram-se nas mãos de colecionadores privados 

dispersos um pouco por todo o mundo. «A importância 

her work and her document collection, now held at the 

FASVS», recalls director Marina Bairrão Ruivo, when an-

nouncing the opening, on October 30, of the first of three 

exhibitions to be held throughout 2015 to commemo-

rate the 20th anniversary of its headquarters in Jardim  

das Amoreiras.

Today, Vieira da Silva’s works figure in major museums, 

such as the Centre Georges Pompidou (Paris), Musée d’art 

Moderne de la Ville de Paris, MoMA and the Guggenheim 

(New York), the Phillips Collection (Washington), SFMoMA 

(San Francisco) or the Tate Collection (London); many oth-

ers can be found in the possession of private collectors 

da sua obra foi no seu tempo, e é hoje incontestável no 

contexto mundial. A presença de obras da Vieira da Silva 

nos mais prestigiados museus internacionais e nas mais 

importantes coleções privadas são disso exemplo», con-

firma Rui Freire, diretor da Galerie Jaeger Bucher (Paris), 

instituição que representa a artista há mais de 80 anos e 

que elaborou o seu catálogo raisonné juntamente com o 

Comité Vieira da Silva de Paris, que assegura a certificação 

das obras da artista. «As inúmeras exposições nacionais e 

internacionais dedicadas à sua obra influenciaram e con-

tinuam a influenciar inúmeros artistas, e são admiradas 

por um grande número de colecionadores internacionais 

atentos», acrescenta. Prova disso foi a venda, em 2011, do 

quadro Saint-Fargeau (1965), do acervo privado do cole-

cionador Jorge de Brito, por 1,54 milhões de euros, o valor 

mais alto jamais pago em leilão por um quadro de um ar-

tista português. E este montante chegou mesmo a ser su-

perado em vendas privadas, em que uma obra da pintora 

ultrapassou os dois milhões de euros.

dotted all over the world. «The importance of her work was 

in her time, and today, incontestable in the world context. 

The presence of works by Vieira da Silva in the most pres-

tigious international museums and in the most important 

private collections is an example of this», confirms Rui 

Freire, director of the Galerie Jaeger Bucher (Paris), the in-

stitution representing the artist for more than 80 years and 

which compiled her catalogue raisonné together with the 

Comité Vieira da Silva, Paris, which assures the certifica-

tion of works by the artist. «The countless national and 

international exhibitions dedicated to her work have influ-

enced and continue to influence countless artists, and are 

admired by a large number of discerning international col-

lectors», he adds. Proof of this was the sale, in 2011, of the 

painting Saint-Fargeau (1965), from the private collection 

of collector Jorge de Brito, for 1.54 million Euros, the highest 

value ever paid at auction for a painting by a Portuguese 

artist. And this amount has even been exceeded in private 

sales, in which a work by the painter was sold for more 

than two million Euros.

FUNDAÇÃO ARPAD SZENES – VIEIRA DA SILVA.

AU FUR ET À MESURE, 1965 | ÓLEO SOBRE TELA | 195 X 130 CM | COL. PARTICULAR | DEPÓSITO NA FASVS.  LA BASILIQUE, 1964-1967 | TÊMPERA S/ TELA | 195 X 130 CM | COL. GALERIE JAEGER BUCHER / JEANNE BUCHER, PARIS.
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Se este valor espanta, surpreendente também o fac-

to da NASA ter dado o nome da artista a uma cratera em  

Mercúrio, em sinal de reconhecimento da sua importância 

no mundo das artes plásticas. Uma homenagem a Vieira 

da Silva que, somada à dimensão da sua obra, se perpe-

tua no tempo, atingindo um nível de imortalidade que só a 

grande arte permite alcançar.

If this value amazes, it is just as surprising that NASA has 

named a crater on Mercury after the artist, in recognition 

of her importance in the world of visual arts. A tribute to 

Vieira da Silva, who, joined by the dimension of her work, 

carries on in time, achieving a level of immortality that 

only great art allows you to reach.

 INTÉRIEUR NÈGRE, 1950 | ÓLEO S/ TELA | 46 X 65 CM | COL. GALERIE JAEGER BUCHER / JEANNE BUCHER, PARIS.

LA SCALA OU LES YEUX, 1937 | ÓLEO S/ TELA | 60 X 92 CM | COL. GALERIE JAEGER BUCHER / JEANNE BUCHER, PARIS.
The success of Villas&Golfe is proof that true quality is able 

to impose itself, even in difficult circumstances.

The magazine has been a vehicle for showcasing to the 

country and to those visiting us the quality tourist and real 

estate developments in which we can take pride, as well 

as being a platform on which to present personalities and 

ideas from leaders in assorted sectors of Portuguese society.

Happy birthday!

Here’s to your continued success.

O sucesso da Villas&Golfe é uma prova de que a verdadeira 

qualidade tem a capacidade de se impor, mesmo em cir-

cunstâncias difíceis.

A revista tem sido um veículo que permite mostrar ao país e 

aos que nos visitam os empreendimentos de qualidade dos 

quais nos podemos orgulhar, sendo também uma platafor-

ma para apresentação das personalidades e das ideias de 

líderes nos diversos setores da sociedade portuguesa.

Feliz aniversário.

Com votos de continuado sucesso. 

VILLAS&GOLFE AOS OLHOS DE...
VILLAS&GOLFE IN THE EYES OF…

CHAIRMAN DO GRUPO ANDRÉ JORDAN \\ CHAIRMAN OF THE ANDRÉ JORDAN GROUP

André Jordan



JAS
TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA (COM A COLABORAÇÃO DE TIAGO FEIJÓO) \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JOSÉ OLIVEIRA

«A pintura é algo que me alimenta» 
«Painting is something that fuels me»

ART  CULTURE
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Desconstruindo as formalidades do pensamento, João 

Alexandrino Silva, mais conhecido por JAS, deixa-se levar 

pelo talento que lhe corre nas veias. A íntima relação com a 

arte nasceu com ele há 33 anos, essencialmente por culpa 

do pai, que o familiarizou desde cedo com óleos, acrílicos 

e telas. «Acho que estou a seguir o sonho dele, que era 

ser artista», confidencia o jovem portuense. O passado da 

declaração denuncia um desaparecimento que significou 

para JAS um momento de rutura. «Sinto que já fui pintor, 

que morri, e que renasci com uma outra visão». Foi justa-

mente nesse período mais sombrio da sua vida, em 2007, 

sete anos passados desde o início de um projeto marcante 

na sua aprendizagem intitulado Incubadora – assente na 

ideia de criar uma espécie de Bauhaus numa velha cave 

de vinho do Porto juntamente com mais dois artistas –, 

que JAS procurou na Holanda uma lufada de ar fresco. E lá  

Deconstructing the formalities of thought, João Alexan-

drino Silva, better known as JAS, lets himself get carried 

away by the talent running through his veins. His close 

relationship with art was born with him, 33 years ago, es-

sentially because of his father, who familiarised him from 

an early age with oils, acrylics and canvases. «I think I’m 

following his dream, which was to be an artist», the young 

man from Oporto confides. The use of the past tense points 

to a disappearance that led to a moment of rupture. «I feel 

that I was already a painter, that I died, and that I was reborn 

with another vision». It was right in this darkest period of 

his life, in 2007, seven years after the start of a striking pro-

ject in his training entitled Incubadora – based on the idea 

of creating a kind of Bauhaus in an old port cellar together 

with two artists –, that JAS went to the Netherlands to look 

for a breath of fresh air. He was there for about two months 

working in the countryside, always with his sketchbook  

to hand.

Painting, for JAS, is synonymous with meditation. «My 

canvases are like diaries with large pages, they record my 

daily existence». Although it represents the pillar of his 

activity as a visual artist, painting is far from defining the 

entire scope of his work. We can see this as soon as we en-

ter his studio, in Leça da Palmeira, a space he shares with 

his partner, also a visual artist, Manuela Pimentel. Some of 

his canvases, now more coloured with acrylics than by the 

oil paints of other times, rub 

shoulders with Indian ink 

and gouache illustrations, 

wood engravings, sculp-

tures, videos, and even a 

machine for making sand 

drawings, which he built 

himself through his love for 

set design. This invention, able to project in real time the 

volatility of his drawings, accompanied him during one 

of the high points of his career: a residence with musician 

and friend Pedro Moura at the Belém Cultural Centre. The 

artistic devotion of JAS has taken him into other artistic 

collaborations however, with French writer and filmmaker 

Saguenail for example, or with Regina Guimarães.

Whatever medium he uses, JAS feels a deep-seated 

need to express himself. «A writer writes a poem, I paint a 

picture, but I can also make a film or a show», he assures 

«Descobri a pintura quando 
comecei a descobrir o mundo» 

\\ «I discovered painting when I 
started to discover the world»

esteve cerca de dois meses a trabalhar no campo, sempre 

com o caderno de desenhos por perto.

Pintar, para JAS, é sinónimo de meditação. «As minhas 

telas são como se fossem diários em folhas grandes, são 

registos do meu quotidiano». Embora constitua o pilar da 

sua atividade enquanto artista plástico, a pintura está lon-

ge de definir a globalidade do seu trabalho. Percebemo-lo 

ao entrar no seu atelier, em Leça da Palmeira, um espaço 

que partilha com a sua companheira, também artista plás-

tica, Manuela Pimentel. Algumas das suas telas, hoje mais 

tingidas pelo acrílico do que 

pelo óleo de outros tempos, 

convivem com ilustrações 

a tinta da china e guache, 

xilogravuras, esculturas, ví- 

deos, e mesmo uma má-

quina de fazer desenhos de 

areia que nasceu das suas 

mãos e da paixão pela cenografia. Esta invenção, capaz de 

projetar em tempo real a volatilidade dos seus desenhos, 

acompanhou-o num dos pontos altos da sua carreira: uma 

residência com o músico e amigo Pedro Moura no Centro 

Cultural de Belém. A devoção artística de JAS valeu-lhe, 

porém, outras colaborações, por exemplo, com o escritor e 

cineasta francês Saguenail ou com Regina Guimarães.

Seja qual for o suporte, JAS sente uma necessidade vis-

ceral de se exprimir. «Um escritor escreve um poema, eu 

pinto um quadro, mas também posso fazer um filme ou 

«As minhas telas são como se 
fossem diários em folhas grandes» 

\\ «My canvases are like diaries  
with large pages»
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um espetáculo», assegura, acrescentando que «um artista 

tem de ter alguma coisa para dizer». Entre os que admira, 

encontram-se Jean Dubuffet, Joseph Beuys, Jean-Michel 

Basquiat, Picasso, Pollock e Bosch.

Despojado de qualquer formação além de um curso 

profissional de design industrial que tirou na Árvore, JAS é 

mestre de si mesmo. «Eu não acredito propriamente num 

ensino que forme alguém como artista, acredito mais no 

sangue». E é essa força maior que o faz refugiar-se horas a 

fio no seu atelier. «Sou demasiado escravo de mim próprio 

para parar». Quando lá não está, talvez o encontremos na 

praia a fazer bodyboard.

Esteja no mar ou em terra firme, o interior de JAS vive numa 

busca incessante por respostas que continuam por encon-

trar… Uma inquietação que, enquanto alimentar a sua cria-

tividade, certamente enriquecerá a cena artística nacional. 

us, adding that «an artist has to have something to say». 

People he admires include Jean Dubuffet, Joseph Beuys, 

Jean-Michel Basquiat, Picasso, Pollock and Bosch.  

Free of any training apart from a vocational course in in-

dustrial design, which he took in Ávore, JAS is his own mas-

ter. «I don’t believe in instruction forming someone as artist 

per se, I believe more in blood». And this is the force ma-

jeure that causes him to take refuge for hours on end in his 

studio. «I am too much of my own slave to stop». When he 

isn’t there, you might find him at the beach, bodyboarding. 

Whether at sea or on dry land, JAS’s inner self is on a 

constant quest for answers continually to be found... A 

restlessness that, while fuelling his creativity, will certainly 

enrich the national artistic scene.



Sons da Água, Onde o «Eu» Não Existe 
Sounds of Water, Where There is No «I»

ALVARENGA
TEXTO TEXT FÁBIO SILVA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

ART  CULTURE

The road isn’t easy, but the goal can make the journey 

worth it in the end. We’re talking about Paradinha, a small 

village in the parish of Alvarenga, in Arouca.

After four kilometres along a small and winding road, 

we come to cluster of slate houses. From there it’s easy 

to understand the communion between this village and 

its verdant natural surroundings. Anyone who has been 

to Paradinha speaks of a place that is almost uncontami-

nated, pristine.

We made our way there on August 23, when Paradinha 

welcomed, for the sixth time, Sons da Água (Sounds of 

O caminho não é fácil, mas a meta pode compensar o 

desafio. Falamos da Paradinha, uma pequena aldeia na fre-

guesia de Alvarenga, em Arouca.

Depois de quatro quilómetros por uma pequena e sinuo-

sa estrada, chegamos a um conjunto de casas em xisto. 

Daí, é fácil perceber a comunhão entre esta aldeia e a natu-

reza verdejante em seu redor. Quem conhece a Paradinha 

fala de um espaço quase virgem e intocado.

Pusemo-nos ao caminho a 23 de agosto, quando a  

Paradinha recebeu, pela sexta vez, o Sons da Água, um es-

petáculo de música clássica, cujo palco toca as correntes 

do rio Paiva.

Partindo com Mozart e terminando com Johann Strauss, 

o evento fez as delícias de centenas de pessoas sentadas 

na praia fluvial da aldeia. Entre os presentes, estiveram 

Fernando Teles, presidente do Banco BIC, e o ex-primeiro-

-ministro António Guterres.

Maria Teles (conhecida como Mariazinha), António 

Costa, Luís Neves, Olga Noronha e José Noronha – ou os  

Water), a classical music show, the stage for which touch-

es the flowing waters of the River Paiva. 

Starting with Mozart and ending with Johann Strauss, 

the event enraptured the hundreds of people sat on 

the village’s river beach. Among those attending were  

Fernando Teles, chairman of Banco BIC, and former Portu-

guese prime minister António Guterres.
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Maria Teles (known as Mariazinha), António Costa, Luís 

Neves, Olga Noronha and José Noronha – or MALON – are 

the people who came together, and from scratch turned 

their idea into reality. 

The concept developed from a conversation. António 

Costa, music maestro and born in Alvarenga, believed 

that Paradinha would be a unique place to hold a concert 

of this kind. Thus, the hidden village became the stage 

for Sounds of Water, attract-

ing people from across the 

country. José Noronha, well-

known Portuguese orthopae-

dist, confides that, when it’s 

over, «people return home 

with their mouths open, and 

it’s no wonder». Olga, José’s 

wife, fell in love with the vil-

lage immediately. Despite her husband’s background in  

Alvarenga, she was introduced to Paradinha through a 

friend. Ever since that day she does all that she can for 

that place. «The passion we feel for the place ensures 

that we manage to bring about these events that we like 

so much», she explains. She thus recalls that the «we» 

has been at the root of the entire success and that she 

wouldn’t have managed anything alone. «We had an idea. 

We have the initiative and we work to this end».

MALON – são aqueles que, partindo do zero, se uniram para 

pôr a ideia em prática.

O conceito nasceu numa conversa. António Costa, maes-

tro e natural de Alvarenga, considerou que a Paradinha era 

um lugar único para realizar um concerto deste género. 

Deste modo, a recôndita aldeia tornou-se o palco do Sons 

da Água e tem atraído pessoas de diversos pontos do país. 

José Noronha, conhecido ortopedista português, confia 

que, no final, «as pessoas irão 

para casa de boca aberta por-

que o caso não é para menos». 

Olga, esposa de José, apaixo-

nou-se de imediato pela al-

deia. Apesar das raízes do ma-

rido em Alvarenga, foi através 

de uma amiga que conheceu 

a Paradinha. Desde então, faz 

tudo o que pode por aquele local. «A paixão pelo lugar faz 

com que consigamos realizar estas iniciativas de que tan-

to gostamos», conta. Por isso, relembra que o «nós» tem 

sido a fonte de todo o sucesso e que sozinha não faria nada. 

«Nós tivemos a ideia. Nós temos a iniciativa e nós traba-

lhamos nesse sentido».

Como não tem fins lucrativos, são necessários apoios 

para financiar as despesas do concerto. Este ano, Fernando 

Teles, marido de Mariazinha, foi o mecenas. «O Dr. Fernando 

«A paixão pelo lugar faz com 
que consigamos realizar estas 

iniciativas» \\ «The passion we 
feel for the place ensures that  

we manage to bring about  
these events»

Teles, do Banco BIC, deu quase toda a ajuda para que o 

evento se realizasse», explicou José Noronha.

Além de Fernando Teles, outras personalidades portu-

guesas têm marcado presença no certame. Olga «rejubila 

de alegria» por terem conseguido trazer, desde o primeiro 

ano, nomes como Luís Noronha de Nascimento ou o em-

baixador Almeida Lino.

Se partir da vontade dos MALON, o Sons da Água é um 

projeto para seguir. Olga não deixa dúvidas: «não desisti-

mos desta ideia».

As this is a non-profit event, support needs to be found to 

finance the concert’s expenses. This year Fernando Teles, 

Mariazinha’s husband, was the event’s benefactor. «Dr. 

Fernando Teles, from Banco BIC, gave us practically all we 

needed for the event to go ahead», José Noronha explains.

In addition to Fernando Teles, other Portuguese person-

alities have attended the show. Olga «happily rejoices» for 

them having managed to attract, from the first year on, 

names such as Luís Noronha de Nascimento or ambassa-

dor Almeida Lino.

Born of the willingness of MALON, the Sounds of Water 

must be a project with legs. Olga leaves no doubt: «we will 

not give up on this idea».

MARIA TELES, ANTÓNIO COSTA, LUÍS NEVES, OLGA NORONHA E JOSÉ NORONHA (MALON)
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ENSA ARTE
Arte Angolana Encanta Oeiras
Angolan Arte Enchants Oeiras 

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY BRUNO BARATA

Foi no dia 3 de outubro que o Palácio Marquês de Pombal, 

em Oeiras, recebeu a exposição itinerante de arte contem-

porânea Cores e Formas de Angola, uma mostra inédita em 

Portugal que reúne uma seleção de 27 obras de pintura e 

escultura que integram o vasto acervo da ENSA — Seguros 

de Angola.

Uma iniciativa da embaixada de Angola em Portugal 

em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, a exposi-

ção foi conjuntamente inaugurada por Manuel Gonçalves, 

presidente do Conselho de Administração da ENSA, José  

Marcos Barrica, embaixador de Angola em Portugal, e  

Paulo Vistas, presidente da Câmara Municipal de Oeiras.

Jorge Gumbe, Francisco Van-Dúnem, António Ole,  

Luandino de Carvalho, Fineza Teta, Marco Kabenda, Van, 

On October 03 the Palácio Marques de Pombal, in  

Oeiras, welcomed the Colours and Shapes of Angola trav-

elling exhibition of contemporary art, an unprecedented 

show in Portugal featuring a selection of 27 paintings 

and sculptures taken from the comprehensive collection 

owned by ENSA – Seguros de Angola.

An initiative by the embassy to Angola in Portugal in 

partnership with Oeiras Municipal Council, the exhibi-

tion was jointly opened by Manuel Gonçalves, chairman 

of the board of directors of ENSA, José Marcos Barrica, the  

Angolan ambassador to Portugal, and Paulo Vistas, the 

mayor of Oeiras. 

Jorge Gumbe, Francisco Van-Dúnem, António Ole,  

Luandino de Carvalho, Fineza Teta, Marco Kabenda, Van, 

Hildebrando de Melo são alguns dos artistas representados 

nesta exposição que contempla peças premiadas em vá-

rias categorias do ENSA Arte, o mais prestigiado concurso 

de artes plásticas de Angola.

A exposição, que esteve em Oeiras até ao dia 19 de ou-

tubro, veio do Museu Luigi Pigorini, em Roma, mas antes 

disso esteve em exibição na 55.ª Bienal de Arte de Veneza, 

integrada no Pavilhão de Angola, que conquistou o Leão de 

Ouro, o maior galardão do evento.

Hildebrando de Melo are some of the artists represented 

in this exhibition, which includes works that have been 

awarded prizes in various categories of ENSA Arte, Angola’s 

most prestigious visual arts competition.

The exhibition, which was in Oeiras until October 19, had 

travelled from the Luigi Pigorini Museum, in Rome, but pri-

or to that it was on show at the 55th Venice Art Biennale, as 

part of the Angola Pavilion, which was presented with the 

Golden Lion, the greatest award at the event. 

JOSÉ MARCOS BARRICA, MANUEL GONÇALVES E PAULO VISTAS

LINO DAMIÃO, MANUEL GONÇALVES, MARCO KABENDA E TITO MATEUS MANUEL GONÇALVES E PAULO VISTAS
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ADOLFO 
MESQUITA NUNES

«O que interessa ao turista é a marca 
Portugal» \\ «What matters to tourists is 

brand Portugal»

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ANDRÉ SANTOS

ECONOMY  BUSINESS

Se 2013 foi um ano histórico para o turismo português, 

2014 baterá um novo recorde para este setor campeão da 

economia nacional. Portugal está a crescer mais de 10% 

na área do turismo face ao ano passado, evidenciando-se 

de forma progressiva enquanto referência mundial neste 

domínio. Além dos números, as provas encontram-se nas 

páginas da imprensa internacional e nos variados prémios 

que o país tem merecido no âmbito do turismo. «O mérito 

dos resultados que temos é do destino e do setor privado», 

entende Adolfo Mesquita Nunes, secretário de Estado do 

Turismo, mostrando-se confiante na estratégia adotada 

pelo Governo para dinamizar este valioso setor da econo-

mia portuguesa.

If 2013 was an historic year for Portuguese tourism, 2014 

is set to break records for this champion sector for the na-

tional economy. Portugal is growing at more than 10% in 

tourism when compared to the previous year, and progres-

sively making a name for itself around the world in this 

field. In addition to healthy figures, proof can be found on 

the pages of international press and in the many awards 

that the country has been worthy of in the tourism indus-

try. «The results we have is down to the destination and 

the private sector», explains Adolfo Mesquita Nunes, State 

Secretary for Tourism, who is confident of the strategy 

adopted by the government to boost this valuable sector 

of the Portuguese economy.
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Que condições devem ser criadas para que o crescimen-

to que se tem verificado no setor do turismo seja duradou-

ro e sustentado?

Do ponto de vista da promoção, temos de continuar a 

fazer um trabalho de captação de turistas de forma tão 

profissional como estamos a fazer agora. Do lado da es-

truturação do produto, temos de criar condições para que 

continuem a surgir produtos novos que continuem a cati-

var turistas. Do ponto de vista do espaço urbano, temos de 

nos adaptar à circunstância de passarmos a ter bastantes 

mais turistas do que aqueles que tínhamos. Portanto, o que 

eu diria é que temos condições para crescer e temos de nos 

preparar para continuar a crescer.

What conditions should be created to ensure that the 

growth felt in the tourism sector is lasting and sustained?

From the point of view of promotion, we need to contin-

ue to work towards attracting tourists as professionally as 

we are at the moment. In terms of product structuring, we 

have to create conditions so that new products continue to 

be launched, which continue to attract tourists. From the 

point of view of urban areas, we have to adapt ourselves 

to the fact that we now have many more tourists than  

we had before. Therefore, I would say that we are in a posi-

tion to grow and we have to prepare ourselves to continue 

to grow.  

«Hoje temos uma promoção que  
está em toda a cadeia de distribuição 
e de valor do turismo» \\ «Today we 

have a promotion present throughout 
the tourism distribution and  

value chain»

Quais as prioridades do Governo no âmbito do turismo?

Estamos claramente apostados em intensificar a nova 

estratégia de promoção que temos posto em marcha, muito 

mais vocacionada para captar turistas do que antigamen-

te. Hoje temos uma promoção que está em toda a cadeia de 

distribuição e de valor do turismo, nomeadamente na cap-

tação de rotas aéreas (este ano vamos bater novamente o 

número recorde de novas rotas para Portugal e também de 

passageiros), nas plataformas online e na captação de im-

prensa internacional. Posso dizer que a Europa, o Brasil e 

os EUA se destacam entre os mercados estratégicos. Hoje 

qualquer grande marca está apostada no marketing digital 

e vocacionada para o consumidor final, sem intermedia-

ção. Portanto, se há marca que eu penso que deixamos é a 

forma diferente, mais técnica e mais profissional de fazer 

promoção. Do ponto de vista da criação de condições para 

a inovação, temos procurado liberalizar os vários regimes 

da área do turismo e regulamentar novos fenómenos que 

surgiram, como a liberalização da animação turística e do 

arrendamento de casas a turistas (alojamento local). 

De que forma é que o Governo pretende dinamizar as 

parcerias com o setor privado e estimular o empreende-

dorismo nesta área?

Na área do empreendedorismo, que é essencial, o novo 

Quadro Comunitário de Apoio, assim que estiver definido, 

vai permitir criar instru-

mentos necessários para 

essa vertente. Neste mo-

mento, em Portugal, nenhu-

ma área é tão atrativa para o 

empreendedorismo como o 

turismo, seja o turismo en-

quanto atividade turística 

ou atividades associadas  

ao turismo.

Quanto às parcerias com o setor privado, elas existem a 

nível regional, mas a nível nacional são ainda insuficientes. 

No novo Quadro Comunitário de Apoio, tencionamos criar 

mecanismos que permitam que o setor privado, conse-

guindo captar mais fundos para a promoção e para a sua 

internacionalização, possa desenvolver mais parcerias 

com o setor público. Mas concordo que uma das falhas do 

nosso enquadramento é a deficiente articulação entre o 

público e o privado.

Como se prevê então incentivar esta articulação?

Olhando para o Quadro Comunitário anterior, percebe-

mos que foi muito utilizado para efeitos de construção de 

equipamentos, mas foi pouco utilizado para efeitos de pro-

moção. Ora, é na promoção que se justifica esta articulação 

grande entre público e privado, e é preciso criar mecanis-

mos que permitam que os privados somem àquilo que é a 

What the government’s priorities with regard to tourism?

We are clearly focused on intensifying the new promo-

tion strategy we have set in motion, which is very much 

more geared towards attracting tourism than formerly. To-

day we have a promotion present throughout the tourism 

distribution and value chain, in particular in capturing air 

routes (this year we are going to once again beat the re-

cord of the number of new routes for Portugal and also of 

passengers), in online platforms and in wooing the inter-

national press. Nowadays any major brand is investing in 

digital marketing, geared towards the final consumer, with 

no middle man. Therefore, if there is a mark that I think we 

have left, it is the different, more technical and more pro-

fessional manner of promoting the country. From the point 

of view of creating the conditions for innovation, we have 

striven to liberalise the many regimes within the tour-

ism industry, and to regulate new phenomena that come 

about, such as the liberalisation of tourist entertainment 

and of letting houses to tourists (local accommodation).

How is the government intending to boost partnerships 

with the private sector and stimulate entrepreneurialism 

in this field?

In the field of entrepreneurialism, which is essential, the 

new Community Support Framework, once it is defined, 

will allow the creation of the tools needed for this aspect. 

At the moment, in Portugal 

there is no area as attractive 

for entrepreneurialism as 

tourism, whether tourism 

itself or activities associated 

with tourism.

As to partnerships with 

the private sector, these ex-

ist on a regional level but 

they remain insufficient on a national level. In the new 

Community Support Framework, we intend to create 

mechanisms that enable the private sector, through gain-

ing more funds for promotion and for internationalisation, 

to develop more partnerships with the public sector. But I 

agree that one of the failings of our framework is the weak 

links between public and private.

How do you plan to encourage these links?

Looking at the previous Community Framework, we can 

see that it was used a great deal for building facilities, but 

it was little used for promotional purposes. Now, it is in pro-

motion that this major link between public and private is 

justified, and we need to create mechanisms that enable 

private players to add to what is the industry and the fund-

ing of the Portuguese Tourist Board for promotional pur-

poses. It is a large area which is already being explored in 

other areas of the economy, such as the wine or agrifood 
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atividade e as verbas do Turismo de Portugal para efeitos 

de promoção. É um campo grande que está a ser explorado 

já noutras áreas da economia, como a do vinho ou a agroa-

limentar, nas quais o associativismo privado tem desen-

volvido parcerias com o setor público de forma muito di-

nâmica. Como tal, espero que o setor do turismo, no âmbito 

do próximo Quadro, possa seguir esse caminho.

Esta será a primeira vez que o Plano Estratégico Nacio-

nal do Turismo (PENT) estará ligado ao financiamento, ou 

seja, à aplicação dos fundos do próximo Quadro Comu-

nitário de Apoio em setores do turismo. O que significa  

esta novidade?

O PENT parece-me um documento ultrapassado e está-

tico, porque se limita a elencar as estratégias turísticas, es-

tando desgarrado em absoluto do braço do financiamento, 

ou seja, há toda uma estratégia e depois nada diz como 

se financiar. Ao lado, tínhamos a estratégia do Quadro  

Comunitário de Apoio, que não estava casada com as es-

tratégias do PENT, ou seja, era possível termos definições 

de estratégias para um lado 

e financiamento para o ou-

tro, em contradição. Portan-

to, o esforço que estamos a 

fazer agora é, numa coerên-

cia, criar um Portugal 20/20 

para o turismo em que as es-

tratégias e o Quadro Comu-

nitário de Apoio estão alinhados sobre aquilo que se deve 

fazer e como se deve fazer. Assim, esperamos conseguir 

uma estratégia mais concertada e uma maior possibilida-

de de aproveitamento dos fundos para o desenvolvimento 

dessa estratégia. Porque o que interessa verdadeiramente 

ao turista é a marca Portugal, e não uma profusão enor-

me de marcas e de estratégias que dificultam a promoção.  

Portugal vale pelo conjunto da diversidade que oferece.

O turismo residencial é reconhecidamente uma priori-

dade para o país. Qual a análise que faz dos regimes Visto 

Gold e Regime Fiscal para Residentes Não Habituais?

Penso que esses dois regimes, mas sobretudo o Regime 

Fiscal para Residentes Não Habituais, deram um impulso 

bastante significativo ao mercado imobiliário e ao turismo 

residencial. São exemplos de como se pode fazer uma boa 

estratégia para captar um determinado tipo de segmento 

sem fazer uma política ativa, mas antes uma política de re-

moção de barreiras. O que se fez foi tornar esta área atrati-

va e competitiva, e está a resultar.

areas, in which forming private cooperatives have proved 

very dynamic in forging partnerships with the public sec-

tor. As such, I hope that the tourism sector, within the scope 

of the next Framework, will be able to follow this route.

This will be the first time that the National Strategy Plan 

for Tourism (PENT) will be linked to financing, that is to 

say, to the use of funds of the next Community Support 

Framework in tourism sectors. What does this new ap-

proach imply?

The PENT seems like an outdated and stagnant docu-

ment, because it is limited to listing tourism strategies, 

straying entirely from the finance arm, in other words, 

there are all these strategies and nothing said about how 

they are funded. Alongside this we had the strategy of the 

Community Support Framework, which was not linked 

to the PENT strategies, that is to say, we could have strat-

egies defined on the one hand and funding on the other, 

that contradicted each other. Therefore, the effort we are 

making now, in a coherent stance, is creating a 20/20  

Portugal for tourism in 

which strategies and the 

Community Support Frame-

work are in agreement as to 

what should be done and 

how it should be done. And 

so, we hope to bring about 

a more concerted strategy 

and a greater chance of using funds for the development 

of this strategy. Because what really matters to tourists 

is brand Portugal, and not a huge profusion of brands and 

strategies that make promotion harder. Portugal is valued 

for the array of diversity it offers.

Residential tourism is admittedly a priority for the 

country. What is your opinion of the Golden Visa and  

Non-Habitual Resident tax regimes?

I think that these two regimes, but above all else the 

Non-Habitual Resident tax regime, have significantly 

boosted the real estate market and residential tourism. 

They are examples of how you can develop a good strat-

egy for attracting a given kind of segment without making 

an active policy, but rather a policy of lifting barriers. What 

was done was to make this area attractive and competi-

tive, and it is bearing fruit.

Villas&Golfe is something of a miracle of persistence, im-

agination and creation of vast horizons.

Persistence, because it is no mean feat to launch a mag-

azine in 2001 – start of the times of crisis – and to suffer 

the hardships of its deterioration – in 2011, 2012 and 2013 -, 

overcoming financial, technical and human difficulties, 

and not show a single sign of disruption, of hesitation, 

of prevarication.

Imagination, because it has never failed to address new 

themes, to hear new protagonists, national and foreign.

Creation of vast horizons, because it has always invested 

in the future, in a European, transatlantic and Portuguese-

speaking vision.

And what impresses the most in this project, is precisely 

that it continually surprises us. Making its careful exami-

nation a must. 

A Villas&Golfe representa um quase milagre de persistên-

cia, imaginação e criação de horizontes vastos. 

Persistência, porque é obra lançar uma revista em 2001 – iní-

cio de tempos de crise – e suportar os embates do seu agra-

vamento – em 2011, 2012 e 2013 –, ultrapassando dificuldades 

financeiras, técnicas e humanas, e não mostrar um sinal se-

quer de perturbação, de hesitação, de tergiversação.

Imaginação, porque nunca deixou de suscitar novos temas, 

de ouvir novos protagonistas, nacionais e estrangeiros.

Criação de horizontes vastos, porque sempre apostou no 

futuro, numa visão europeia, transatlântica e lusófona.

E o que mais impressiona, neste projeto, é, precisamente, 

o surpreender-nos sempre. Tornando a sua leitura aten- 

ta obrigatória.

VILLAS&GOLFE AOS OLHOS DE...
VILLAS&GOLFE IN THE EYES OF…

PROFESSOR DE DIREITO \\ PROFESSOR OF LAW

Marcelo Rebelo de Sousa

 «O esforço que estamos a fazer 
agora é criar um Portugal 20/20 

para o turismo» \\ «The effort we 
are making now is creating a 20/20 

Portugal for tourism»
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Os números de 2014 relativos ao imobiliário nacional 

confirmam a retoma de um setor fustigado nos últimos 

anos. Se desde finais de 2013 os indicadores têm registado 

uma tendência positiva, os dados de 2014 são conclusi-

vos. Entre janeiro e setembro foram transacionados cerca 

de 75 mil imóveis, tendo o terceiro trimestre do ano teste-

munhado 27 mil transações, um crescimento de 8% face a 

igual período de 2013.

É certo que os portugueses já se encontram mais rece-

tivos ao investimento imobiliário, mas foram contagiados 

pelo indiscutível impulsionador do setor – o investimento 

estrangeiro –, que representou 23% do total das transações 

efetuadas nos primeiros nove meses do ano, num total 

de 17.300 negócios efetuados. Entre os investidores que 

mais têm procurado o imobiliário português destacam-

-se os britânicos, os chineses, os franceses e os brasileiros.  

Portugal liderou mesmo, no primeiro semestre de 2014, a 

lista dos países da Europa que mais cresceram a nível de 

captação de investimento estrangeiro no setor imobiliário.

Este súbito interesse internacional foi, sem dúvida, 

aliciado pela introdução de programas como o Regime  

Fiscal para Residentes Não Habituais e a Autorização de  

Residência para Atividade de Investimento, os chama-

dos Vistos Gold. Foi no dia 8 de outubro que este último,  

Figures for 2014 with regard to national real estate con-

firm the recovery of a sector laid to waste in recent years. If 

the indicators since the end of 2013 have shown a positive 

trend, the data for 2014 are conclusive. Between January 

and September some 75,000 properties changed hands, 

with the third quarter of the year revealing 27,000 trans-

actions, a growth of 8% when compared to the same period 

in 2013.

The Portuguese are certainly already more receptive to 

real estate investment, but they have been infected by the 

indisputable driving force of the sector – foreign invest-

ment -, which represented 23% of the total of transactions 

made in the first nine months of the year, in a total of 17,300 

properties sold. Investors to have shown the greatest in-

terest in Portuguese real estate include the British, the  

Chinese, the French and the Brazilians. In the first half of 

2014, Portugal even topped the list of European countries 

to have grown the most in terms of attracting foreign in-

vestment in the real estate sector.

This sudden international interest was, without a doubt, 

enticed by the introduction of programmes such as the 

Tax Regime for Non-Habitual Residents and the Resi-

dence Permit for Investment Activity, otherwise known as 

Golden Visas. On October 08, the latter of these schemes,  

responsável pela principal fonte de captação de investi-

mento direto estrangeiro no país, cumpriu dois anos de 

vida, superando largamente as metas previstas pelo Go-

verno. Mais concretamente, nos últimos dois anos foram 

atribuídos 1.649 Vistos Gold, correspondentes a um mon-

tante de investimento superior a mil milhões de euros. Fo-

ram 45 as nacionalidades a apostar neste regime especial, 

estando a China na linha da frente com 80% destes títulos.

Em maio de 2014 existiam 3.280 empresas de mediação 

imobiliária em atividade, número que revela um aumento 

de 22% comparativamente ao período homólogo de 2013. 

Se estas, de um modo geral, têm apostado na diversifica-

ção das suas áreas de atuação, a verdade é que o segmento 

residencial continua a ser o mais relevante (86,8%), não es-

quecendo que quase 74% dos portugueses são detentores 

de casa própria. A crescente abertura que as instituições 

financeiras têm dado ao crédito à habitação é igualmente 

uma condição determinante para a dinâmica do setor. As 

estimativas apontam que, nos primeiros nove meses do 

ano, as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto concentra-

ram cerca de 14% das transações registadas no país.

O êxito da 17.ª edição do SIL, que teve lugar entre os dias 

8 e 12 de outubro, vem também dar sinais evidentes da 

recuperação do imobiliário nacional. Em seguida damos 

voz ao presidente da Comissão Organizadora do certame, 

Luís Lima, também presidente da APEMIP e da CIMLOP; a 

Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal; e o fiscalista Tiago 

Caiado Guerreiro, cuja sociedade tem assessorado cente-

nas de processos de investimento na área imobiliária.

responsible for the main source for attracting direct for-

eign investment in the country, celebrated its second 

birthday, greatly surpassing the targets set by the govern-

ment. More precisely, in the last two years 1649 Golden 

Visas have been issued, corresponding to an investment 

totalling more than one billion Euros. 45 nationalities in-

vested in this special regime, with China leading the way 

with 80% of these visas.

In May 2014 there were 3280 real estate brokerage firms 

in operation, revealing a growth of 22% in comparison to the 

same period for 2013. If these, on the whole, have focused 

on the diversification of their areas of operation, the truth 

is that the residential segment continues to be the most 

important (86.6%), while not forgetting that almost 74% of 

Portuguese own their own homes. The growing openness 

shown by financial institutions in mortgage lending is also 

a determining factor behind the buoyancy of the sector. 

Estimates reveal that, for the first nine months of the year, 

the metropolitan areas of Lisbon and Oporto accounted for 

some 14% of the transactions made in the country.

The success of the 17th edition of SIL, the Portuguese Real 

Estate Fair, held between October 08 and 12, also points to 

the recovery of the national real estate market. In the pag-

es that follow we hear from the chairman of the organising 

committee of the fair, Luís Lima, also chairman of APEMIP 

and of CIMLOP; from Beatriz Rubio, CEO of RE/MAX  

Portugal; and from tax specialist Tiago Caiado Guerreiro, 

whose company has advised clients in hundreds of in-

vestment processes in real estate.

O investimento captado pelos 
Vistos Gold superou os mil 
milhões de euros em dois 
anos. \\  The investment 

attracted by Golden Visas has 
exceeded one billion Euros in 

two years.

3.280 REAL ESTATE 
BROKERAGE 
FIRMS

22%
3866*

3178*

2712*
954*

18%

16%

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO EM PORTUGAL (JANEIRO A SETEMBRO 2014):
FOREIGN INVESTMENT IN PORTUGAL (JANUARY TO SEPTEMBER 2014):

6%

38%

GRÃ-BRETANHA \\ GREAT BRITAIN CHINA \\ CHINA

FRANÇA \\ FRANCE BRASIL \\ BRAZIL OUTRO \\ OTHER

VISTOS GOLD (ENTRE SETEMBRO DE 2012 E 2014):
GOLDEN VISAS (BETWEEN SEPTEMBER 2012 AND 2014):

*TRANSAÇÕES \\ TRANSACTIONS

DADOS: APEMIP, INE, INCI E GOVERNO DE PORTUGAL \\  DATA: APEMIP, INE, INCI AND THE PORTUGUESE GOVERNMENT

QUANTIDADE 
ATRIBUÍDA 

\\ AMOUNT 
ISSUED

VOLUME DE 
INVESTIMENTO 
\\ VOLUME OF 

INVESTMENT 

AQUISIÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS \\ ACQUISITION 
OF PROPERTY

1.563 906,5 M€

TRANSFERÊNCIA DE 
CAPITAIS \\ TRANSFER 
OF CAPITAL

83 95,5 M€

CRIAÇÃO DE POSTOS 
DE TRABALHO \\ JOB 
CREATION

3 -

TOTAL 1.649 1.002 M€

> NACIONALIDADES: 45 - COM DESTAQUE PARA CHINA (80%), 
BRASIL, RÚSSIA, ÁFRICA DO SUL, LÍBANO, ANGOLA E 
MOÇAMBIQUE
> NATIONALITIES: 45 - HIGHLIGHTS OF WHICH INCLUDED CHINA 
(80%), BRAZIL, RUSSIA, SOUTH AFRICA, LEBANON, ANGOLA AND 
MOZAMBIQUE

EMPRESAS 
DE MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA
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«Portugal está na moda do investimento imobiliário»
«Portugal is fashionable in real estate investment»

LUÍS LIMA
PRESIDENTE DA APEMIP

Presidente da APEMIP (Associação dos Profissionais e 

Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal), presidente 

da CIMLOP (Confederação da Construção e do Imobiliário 

dos Países de Língua Oficial Portuguesa) e presidente da Co-

missão Organizadora do SIL (Salão Imobiliário de Portugal), 

Luís Lima é um dos intervenientes que pode falar com 

mais propriedade sobre o setor imobiliário nacional.

Na sua opinião, os resultados dos últimos três trimestres 

não deixam margem para dúvida. «É indiscutível que 2014 

é o ano da retoma», defende Luís Lima. «Mas o mais im-

portante é que no primeiro semestre do ano 21% do total 

das transações imobiliárias em Portugal foram feitas por 

estrangeiros», salienta, lembrando o potencial deste indi-

cador para crescer: «entre o primeiro e o segundo trimes-

tres o investimento estran-

geiro aumentou cerca de 

90%, o que é fabuloso». Nes-

te contexto, Luís Lima louva 

os Vistos Gold e do Regime 

Fiscal para Residentes Não 

Habituais, embora acredite 

que o mais importante foi a introdução do tema na agenda 

governamental e defenda uma colaboração mais estreita 

com o Executivo.

«Existem outros países na Europa que têm programas 

similares ao nosso, e talvez com melhores condições, mas 

por que é que Portugal foi, nos primeiros seis meses deste 

ano, o país da Europa que mais cresceu a nível de capta-

ção de investimento estrangeiro no setor imobiliário?», 

pergunta Luís Lima, dando seguidamente a resposta: «o 

que nos diferencia é a credibilidade do valor do ativo; essa 

é a cereja no topo do bolo». O presidente da APEMIP, as-

sociação que representa 92% das empresas do setor, vai 

até mais longe: «Portugal está na moda do investimento 

imobiliário». Explica que o país é um destino atraente para 

investimentos seguros ao invés de rentabilidades especu-

lativas e clarifica: «não há qualquer razão para haver uma 

bolha imobiliária em Portugal».

Chairman of the APEMIP (Portuguese Association of 

Real Estate Brokerage Professionals and Firms), chairman 

of CIMLOP (Construction and Real Estate Confederation of 

Portuguese Speaking Countries) and chairman of the or-

ganising committee of SIL (Portuguese Real Estate Fair), 

Luís Lima exceptionally qualified to talk about the nation’s 

real estate sector. In his opinion, the results of the last three 

quarters leave no room for doubt. «It is indisputable that 

2014 is the year of recovery», says Luís Lima. «But the 

most important thing is that in the first half of the year 

21% of all real estate transactions in Portugal were made 

by foreigners», he stresses, recalling the potential for this 

indicator to rise: «between the first and second quarters, 

foreign investment increased some 90%, which is fabu-

lous». In this context, Luís 

Lima praises Golden Visas 

and the Tax Regime for 

Non-Habitual Residents, 

although he believes the 

most important thing was 

the introduction of the sub-

ject on to the governmental agenda and recommends ever 

closer collaboration with the government.

«There are other countries in Europe that have similar 

programmes to ours, and perhaps offering better condi-

tions, but why was Portugal, in the first half of this year, the 

European country to have most grown in terms of attract-

ing foreign investment in the real estate sector?», Luís 

Lima asks, before immediately answering his question: 

«what sets us apart is the credibility of the value of the as-

set; this is the cherry on top of the cake». The chairman of 

the APEMIP, an association representing 92% of the indus-

try’s companies, takes it even further: «Portugal is fash-

ionable in real estate investment». He explains that the 

country is an attractive destination for safe investments 

instead of speculative profitability and clarifies there is no 

reason for there to be a real estate bubble in Portugal».

Se o investimento estrangeiro tem sido a salvação do 

setor imobiliário, serviu também para contagiar positiva-

mente o mercado interno, impulsionado paralelamente 

pela incerteza do investimento no setor financeiro. Esta 

é a convicção de Luís Lima, que entende que «o mercado 

interno atingiu o ponto de equilíbrio» apesar de identificar 

a tendência para um ligeiro aumento dos preços. «Onde 

podemos crescer muito é ao nível do investimento es-

trangeiro», reforça. Neste, o presidente da APEMIP só vê 

vantagens, garantindo que o investidor estrangeiro tem 

a capacidade que os portugueses não têm para recuperar 

muitos dos ativos que precisam de ser recuperados e, com 

isso, criar também algum emprego. «Este investimento é 

estratégico para o país, porque um euro pode-se multipli-

car rapidamente por três ou quatro». Contudo, para que o 

interesse internacional pelo imobiliário português se man-

tenha, Luís Lima ressalva a importância de dois fatores: es-

tabilidade e confiança.

If foreign investment has been the salvation of the real 

estate sector, it has also served to positively infect the in-

ternal market, boosted at the same time by the uncertain-

ty in investing in the financial sector. This is the conviction 

of Luís Lima, who believes that «the internal market has 

reached the break-even point» despite identifying the 

trend for a slight increase in prices. «Where we can grow a 

lot is in terms of foreign investment», he adds. In this, the 

chairman of the APEMIP only sees advantages, guaran-

teeing that the foreign investor has the capacity that the 

Portuguese do not have to renovate many of the properties 

that need to be renovated and, with this, to also to create 

jobs. «This investment is strategic for the country, because 

a Euro can quickly multiply by three or four». Nevertheless, 

in order to keep up international interest in Portuguese real 

estate, Luís Lima emphasises the importance of two fac-

tors: stability and confidence.

«O que nos diferencia é a 
credibilidade do valor do ativo» \\ 

«What sets us apart is the credibility 
of the value of the asset»
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«Portugal tem estado na mira dos investidores»
«Portugal has been in the sights of investors»

BEATRIZ RUBIO
CEO DA RE/MAX PORTUGAL

2013 foi para a RE/MAX Portugal o segundo melhor da 

sua história, tendo transacionado 20 mil imóveis num total 

de 1.100 milhões de euros. Mas 2014 tem revelado um cres-

cimento ainda mais sólido, como atesta a sua CEO Beatriz 

Rubio: «neste momento, em faturação, estamos com um 

crescimento de 36,5% face ao período homólogo. Espera-se 

mesmo que venha a ser o melhor ano de sempre!».

Este sucesso é fruto de uma adaptação da estratégia da 

RE/MAX Portugal face às mudanças que o mercado imo-

biliário tem sofrido nos últimos anos. «A banca deixou de 

conceder crédito tão facilmente como antes e tornou-se 

crucial vender os seus imó-

veis. Nós focámo-nos neste 

segmento e temos parcerias 

com as principais entida-

des bancárias para vender 

os seus imóveis», explica  

Beatriz Rubio. «Também o 

mercado estrangeiro ga-

nhou uma enorme impor-

tância. Portugal tem estado na mira dos investidores pe-

las mais diversas razões. Enquanto uns vêm em busca do  

Visto Gold, outros procuram as boas condições de vida que 

o nosso país proporciona. E ainda há os que investem com o 

intuito de obter benefícios fiscais».

Para além dos investidores chineses, que em 2013 repre-

sentaram 11% da faturação da RE/MAX Portugal, a media-

dora sente igualmente procura por parte de clientes fran-

ceses, ingleses, russos e árabes. Beatriz Rubio partilha que 

existem diferentes tipos de investidores: «os que investem 

em imóveis de elevado valor para obtenção dos Vistos Gold 

ou para uma qualidade de vida superior; e os que optam por 

investir o seu dinheiro em imóveis para colocar a arrendar. 

Já se registam bastantes portugueses a optar por esta si-

tuação em vez de investir em aplicações bancárias». «Esta 

situação dá-se com frequência, pois a taxa de rentabilidade 

é por vezes superior à que se consegue nas aplicações fi-

nanceiras», conclui Beatriz Rubio.

For RE/MAX Portugal 2013 was the second best year in 

its history, having sold 20,000 properties for a total of 1.1 

billion Euros. But 2014 has shown even solider growth, as 

CEO Beatriz Rubio explains: «at the moment, in turnover, 

we are up 36.5% compared to the same period. It is expect-

ed that this will really be our best year ever!».

This success is the result of RE/MAX Portugal adapt-

ing its strategy to the changes the real estate market has 

gone through in recent years. «Banks have stopped giving 

out mortgages as easily as they used to and it has become 

vital to sell their property. We have focused on this seg-

ment and we have partner-

ships with the main bank-

ing institutions to sell their 

properties», reveals Beatriz 

Rubio. «The foreign market 

has also become very im-

portant. Portugal has been 

in the sights of investors for 

the most varied of reasons. 

While some come in search of the Golden Visa, other are 

looking for the great living conditions our country can of-

fer. And there are also those who invest with the intention 

of enjoying tax benefits».

In addition to Chinese investors, which in 2013 repre-

sented 11% of RE/MAX Portugal’s turnover, the estate 

agent also feels demand from French, British, Russian and 

Arab customers. Beatriz Rubio shares that there are dif-

ferent types of investors: «those investing in high value 

properties to obtain a Golden Visa, or for a higher quality 

of life; and those choosing buy-to-rent options. There are 

already many Portuguese choosing this situation instead 

of investing in bank applications». «This situation hap-

pens a lot, because the return is often higher that what can  

be achieved with financial applications», concludes  

Beatriz Rubio.

«Para além dos chineses, temos 
tido ainda clientes franceses, 

ingleses, russos e árabes» \\ «In 
addition to the Chinese, we also have 

French, British, Russian and Arab 
customers»
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TIAGO CAIADO GUERREIRO
«Portugal pode transformar-se numa Miami da Europa» 

«Portugal could turn into a Miami of Europe»

FISCALISTA

Sócio da Caiado Guerreiro & Associados, o fiscalista Tiago 

Caiado Guerreiro entende que o desafio do regime fiscal 

de investimento imobiliário em Portugal «reside em criar 

um Regime de Residentes Não Habituais que não levante 

dúvidas ao investidor, nomeadamente a tributação das  

mais-valias».

Vendo com bons olhos os Vistos Gold e o Regime Fiscal 

para Residentes Não Habituais, Tiago Caiado Guerreiro 

entende que «há imenso investimento estrangeiro em  

Portugal e investimento com muito interesse» e enumera 

os motivos: «primeiro porque muitos dos investidores são 

pessoas com níveis económicos médios a elevados que 

trazem knowhow, capital económico e conhecimento; de-

pois, porque muitos são decisores nos seus países, tornan-

do Portugal atrativo e conhecido nesses mercados, o que 

pode trazer vantagens de investimento indireto; e porque 

o investimento no imobiliário é das formas de riqueza mais 

importantes do mundo». Como tal, «se isto for bem gerido, 

temos a possibilidade de transformar Portugal num país 

muito rico e beneficiar todos os portugueses». «Portugal 

tem um conjunto de valias, que pode facilmente transfor-

mar-se numa Miami da Europa», acrescenta.

O investimento em imobiliário dos investidores chineses 

assessorado pela Caiado Guerreiro & Associados ultrapas-

sa os 250 milhões de euros, mas a sociedade é também 

procurada por cidadãos de diversos países europeus, ára-

bes e da América do Sul. 

Partner at Caiado Guerreiro & Associados, tax special-

ist Tiago Caiado Guerreiro believes that the challenge of 

the real estate investment tax regime in Portugal «lies in 

creating a Regime for Non-Habital Residents that doesn’t 

raise doubts for the investor, namely tax on capital gains».

With a positive view of Golden Visas and the Tax Re-

gime for Non-Habitual Residents, Tiago Caiado Guerreiro 

believes that «there is a great deal of foreign investment 

in Portugal and investment with much interest» and he 

lists the reasons for this: «firstly because many inves-

tors are people with medium to high economic levels, 

who bring knowhow, economic capital and knowledge; 

then, because many are decision makers in their coun-

tries, making Portugal attractive and well known in these 

markets, which can bring advantages of indirect invest-

ment; and because investment in real estate is one of the 

most important forms of wealth in the world». As such, 

«if this is well managed, we have the chance to trans-

form Portugal into a very rich country, to the benefit of all  

Portuguese nationals». «Portugal has a range of advantag-

es that could easily turn it into a Miami of Europe», he adds.

Investment in real estate by Chinese investors advised 

by Caiado Guerreiro & Associados exceeds 250 million 

Euros, but the company is also looking for citizens from 

various European, Arab and South American countries.
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PAULO ABRANTES
«2014 está a ser o melhor ano de sempre» 

«2014 is proving our best year ever»
PUB

DECISÕES E SOLUÇÕES

ECONOMY  BUSINESS

A Decisões e Soluções, a maior rede de consultoria imobi-

liária e financeira a atuar em Portugal, tem registado em 

2014 os melhores resultados da sua história. A empresa, 

que atua em cinco grandes áreas de negócio – mediação 

imobiliária, mediação de obras, construção de imóveis, 

consultoria financeira e mediação de seguros – está, neste 

momento, a dar os primeiros passos na sua internacionali-

zação com a ambição de se tornar numa grande consultora 

multinacional. Com expectativas elevadas para o próximo 

ano, Paulo Abrantes, fundador e diretor geral da Decisões 

e Soluções, acredita que «o ano de 2015 será ainda melhor 

do que 2014».

A Decisões e Soluções tem registado em 2014 os melho-

res resultados desde que foi criada em 2003. Como explica 

este crescimento?

Este crescimento em 2014 é resultado de uma estratégia 

que temos vindo a seguir de apostar em novas áreas de 

negócio e de nos adaptarmos às mudanças do mercado, 

que, nos últimos anos, têm sido muito acentuadas no nos-

so país, transformando as dificuldades em oportunidades e 

proporcionando um serviço de aconselhamento cada vez 

mais completo para todos os nossos clientes. Atualmente, 

o número de clientes já ultrapassa os 140 mil, o que compro-

va a grande recetividade do mercado aos nossos serviços.

Este ano estamos a crescer de uma forma muito signi-

ficativa nas duas áreas de negócio que lançámos em 2011, 

a mediação imobiliária e mediação de obras, mas também 

estamos a crescer ao nível da mediação de seguros e da 

consultoria financeira. 

Decisões e Soluções, the largest real estate and financial 

consultancy network operating in Portugal, had enjoyed 

the best results of its history in 2014. The company, which 

works in five large business areas – real estate brokerage, 

construction mediation, real estate construction, financial 

consultancy and insurance brokerage –, is currently taking 

its first steps in its internationalisation with the ambition 

of becoming a major multinational consultancy firm. With 

high expectations for the coming year, Paulo Abrantes, 

founder and managing director or Decisões e Soluções, 

believes that «2015 will be even better than 2014».

In 2014 Decisões e Soluções has enjoyed its best re-

sults since its creation in 2003. How would you explain  

this growth?

This growth in 2014 is the result of a strategy that we have 

come to follow of focusing on new business areas and of 

adapting to changes in the market, which, in recent years, 

have been very pronounced in our country, transforming 

difficulties into opportunities and providing an increas-

ingly complete consultancy service for our customers. Our 

current customer base has now exceeded 140,000, proving 

how well our services have been received by the market.

This year we are growing significantly in the two busi-

ness areas we launched in 2011, real estate brokerage and 

construction mediation, but we are also growing in terms 

of insurance brokerage and financial consultancy. 
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Este ano a Decisões e Soluções decidiu apostar igual-

mente na construção de imóveis.

Este ano lançámos efetivamente uma nova área de ne-

gócio, a construção de imóveis, em parceria com um grupo 

empresarial com mais de 11 anos de experiência nesta área. 

Apresentamos um serviço inovador de construção, com 

uma grande variedade de soluções e com soluções chave 

na mão, o que facilita a vida dos nossos clientes, tendo em 

conta que tratamos de tudo. Temos já vários imóveis em 

processo de construção e uma carteira com mais de 200 

clientes interessados em vários projetos de construção, 

desde clientes particulares a clientes empresas e investi-

dores. Estamos muito confiantes e otimistas em relação ao 

futuro desta nova área.

A Decisões e Soluções prevê iniciar este ano a sua in-

ternacionalização em regime de franchising, começando 

pelo Brasil. O que pode adiantar sobre esta matéria?

Este ano a Decisões e Soluções termina um ciclo de 

dez anos de grande crescimento em Portugal e inicia um 

novo ciclo que, estamos muito confiantes, será de grande 

crescimento a nível inter-

nacional. Estamos a come-

çar pelo Brasil, no entanto, 

pretendemos também estar 

presentes em vários países 

a nível mundial, transfor-

mando dessa forma a Deci-

sões e Soluções numa gran-

de consultora multinacional.

No Brasil, pretendemos ter masters estaduais em todos 

os Estados e abrir várias agências em todo o país em re-

gime de franchising. Noutros países pretendemos também 

ter um ou dois masters por cada país e vários franchisados.

Com que números prevê a Decisões e Soluções encerrar 

o ano de 2014? Que expectativas tem para 2015?

Estamos a contar fechar o ano 2014 com os melhores re-

sultados de sempre, levando em conta o volume total de ne-

gócios e a faturação de toda a nossa rede de agências a nível 

nacional. Em relação aos números, terminamos o segundo 

semestre deste ano com um crescimento de 280% na fatu-

ração da área imobiliária, que inclui venda e arrendamento 

de imóveis, bem como obras adjudicadas; em relação aos 

seguros, estamos com uma carteira de 40 mil clientes; em 

relação ao processo de expansão nacional, inaugurámos 12 

novas agências nos primeiros dez meses do ano.

Acreditamos que 2015 vai ser o melhor ano de sempre, 

com resultados muito superiores aos de 2014, e que vai ser 

um ano de grande crescimento em número de agências, 

colaboradores, clientes e no volume total de negócios.

This year Decisões e Soluções decided to invest in real 

estate construction.

This year we did indeed launch a new business area, real 

estate construction, in partnership with a business group 

with more than 11 years of experience in this area. We pre-

sent an innovative construction service, with a large vari-

ety of solutions, including turnkey solutions, which make 

life easier for our customers, taking into account that we 

take care of everything. We already have several buildings 

currently under construction and a portfolio of more than 

200 customers interested in various construction projects, 

from private customers to companies and investors. We 

are very confident and optimistic with regards to the future 

of this new area.

Decisões e Soluções plans to begin its internationali-

sation this year, through franchising, starting with Brazil. 

What else can you tell us about this matter?

This year Decisões e Soluções ends a ten-year cycle of 

major growth in Portugal and starts a new cycle, which, 

we are very confident, will be of great growth internation-

ally. We are beginning with 

Brazil, but we intend to be 

present in various countries 

around the world too, thus 

transforming Decisões e 

Soluções into a major mul-

tinational consultancy firm.

In Brazil we intend to have 

state masters in every state and to open various agen-

cies throughout the country through franchising. In other 

countries we also intend to have one or two masters for 

each country and various franchised agencies.

What figures do you forecast for the close of 2014 for 

Decisões e Soluções? What expectations do you have  

for 2015?

We expect to close 2014 with our best results ever, tak-

ing into account total turnover and the revenue of our en-

tire national network of agencies. With regard to figures, we 

ended the second semester of this year with growth of 280% 

in revenue in the real estate area, which includes property 

sales and rentals, in addition to works awarded; with regard 

to insurance, we have a portfolio of 40,000 customers; with 

regard to the process of national expansion, we opened 12 

new agencies in the first 10 months of the year. 

We believe that 2015 will be our best year ever, with re-

sults much higher than 2014, and that it will be a year of 

great growth in terms of numbers of agencies, employees, 

customers and in terms of total turnover.

«Este ano iniciamos um novo ciclo 
que será de grande crescimento a 

nível internacional» \\ «This year we 
are starting a new cycle that will be 

of major growth internationally»

There are two kinds of people in life – those who lead the 

way, leaving their mark behind them, of which there are 

few, and those who come after them and follow in their 

footsteps without leaving a trace, of which there are many!

Among the first rare ones, there are those that man-

age to lift themselves to a state of excellence, such as 

Villas&Golfe, whose editorial presence and distribution 

in various countries of the world set it apart in terms of 

graphic quality, subjects of interest and of the moment, 

cultural dissemination and tourist promotion, commercial 

showcasing and lifestyle.

Villas&Golfe has been a unique model of original luxury for 

13 years, and is my magazine because it matches the per-

fectionism that I strive for in every step I take.

My very best wishes and a hug to Paulo Martins and to 

his team.

Há dois tipos de pessoas na vida – as que vão à frente e im-

primem os seus passos no caminho e que são poucas, e as 

que vão atrás e seguem aquelas pegadas sem deixar rasto 

e que são muitas!

Entre as primeiras, raras são as que conseguem elevar-se 

a um estado de excelência como a Villas&Golfe cuja pre-

sença editorial e distribuição em vários países do mundo 

a distingue em termos de qualidade gráfica, assuntos de 

interesse e da atualidade, difusão cultural e divulgação tu-

rística, exibição comercial e lifestyle.

Há 13 anos que a Villas&Golfe é um modelo único de luxo 

original, e é a minha revista porque vai ao encontro do per-

fecionismo que procuro em todos os passos que dou.

Aqui deixo os meus parabéns e um abraço ao Paulo Martins 

e à sua equipa.

VILLAS&GOLFE AOS OLHOS DE...
VILLAS&GOLFE IN THE EYES OF…

ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO E LONGEVIDADE \\ SPECIALIST IN NUTRITION AND LONGEVITY

Humberto Barbosa
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INSPIRING PLACES



Evidencia-se no extremo Oeste francês, é uma das seis 

nações celtas reconhecidas pela Celtic League, vive de 

um passado secular, de histórias lendárias (como a do Rei  

Artur), de lugares misteriosos, de paisagens avassalado-

ras… Seja bem-vindo à Bretanha, o promontório encantado.

A capital da região, Rennes, célebre pelo seu dinamis-

mo universitário e cultural, é digna de visita, tal como são 

Nantes, Saint-Malo, Dinard, Dinan, Cancale, Locronan… A 

seleção é ingrata, já que a riqueza do passado e do presente 

se funde em cidades e vilas pitorescas dispersas um pouco 

por toda a Bretanha, hoje dividida em quatro departamen-

tos: Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine e Côtes d’Armor.

A paisagem, ora dominada por campos a perder de vis-

ta e esconderijos verdejantes, ora delineada por encostas 

rochosas que resguardam praias secretas e santuários de 

It forms the western tip of northern France, it is one of 

the six Celtic nations recognised by the Celtic League, with 

its ancient past of legendary stories (such as that of King 

Arthur), of mysterious places, of stunning landscapes... 

Welcome to Brittany, the enchanted promontory.

The region’s capital, Rennes, famous for its university 

and cultural dynamism, is well worth a visit, as are Nantes, 

Saint-Malo, Dinard, Dinan, Cancale, Locronan... The selec-

tion doesn’t do it justice, seeing as the wealth of the past 

and of the present merges in picturesque cities and towns 

dotted all across Brittany, today split into four departments: 

Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine and Côtes d’Armor.

The scenery, either dominated by fields as far as the 

eye can see and verdant hideaways, or outlined by rocky 

slopes that shelter hidden beaches and sanctuaries of 
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granito rosa – como Ploumanac’h –, é igualmente pontua-

da por uma infinidade de ilhas, baías, falésias, fortalezas, 

castelos e cabos, como o Cap Fréhel e a Pointe du Raz. Os 

barcos, que tão depressa flutuam na água como se veem 

encalhados em terra dada a extrema força das marés, 

testemunham a imensa atividade marítima desta região 

debruçada sobre o Atlântico. Consta que, aqui, o mar sobe 

à velocidade de um cavalo a galope, pelo que se sugere 

que escolha bem a hora de visitar o deslumbrante Mont 

Saint-Michel para garantir que o vê abraçado pela água, 

tal como sugerem as suas mais belas imagens. Embora 

pink granite – such as Ploumanac’h –, is equally dotted 

with an endless supply of islands, bays, cliffs, forts, castles 

and capes, such as Cap Fréhel and Pointe du Raz. The boats 

here, no sooner are they floating in the water than they are 

stranded on land given the powerful tides, bear witness 

to the immense maritime activity of this region perched 

above the Atlantic. They say here that the sea rises at the 

speed of a galloping horse, and so they recommend that 

you time your visit well to Mont Saint-Michel to ensure 

that you see it embraced by water, as it appears in its most 

stunning moments. Although it now belongs to Norman-

pertença já à Normandia, este magnífico lugar Património 

Mundial da UNESCO é um dos mais procurados da região e 

o terceiro mais concorrido de toda a França, depois da Torre 

Eiffel e do Palácio de Versalhes.

Com um dialeto próprio, o bretão – a última língua celta 

da Europa –, a península vive sujeita aos dissabores me-

teorológicos e aos caprichos do vento, assumindo-se, to-

davia, como o mais procurado destino de mar pelos fran-

ceses. Bem a propósito, o marisco, com particular destaque 

dy, this magnificent UNESCO World Heritage Site is one of 

the most popular attractions in the region and the third 

most popular in all of France, after the Eiffel Tower and the  

Palace of Versailles.       

With its own dialect, Breton – the last Celtic language 

of Europe –, the peninsula is subject to the trials of the 

weather and the whims of the wind, but remains nonethe-

less the most popular seaside destination with the French. 
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para as ostras e para os mexilhões, é uma das iguarias mais 

afamadas da região, mas não convém deixá-la sem provar 

os crepes, as galettes, o kouign amann (bolo de manteiga) 

e a cidra bretã. Em todo o caso, para garantir que todos os 

desejos ficam saciados, existem também mais de 40 res-

taurantes bretões distinguidos com estrelas Michelin.

A Bretanha (Breizh em bretão) vale mais do que uma vi-

sita. Dignifique-se, porém, as palavras de Châteaubriand, 

um dos grandes embaixadores da literatura bretã e fran-

cesa: «o homem não precisa de viajar para engrandecer; 

ele traz em si a imensidade». Se existem provas vivas da 

imensidade que reside no Homem desde sempre, uma de-

las é decerto a Bretanha.

Speaking of the sea, shellfish, and in particular oysters and 

mussels, is one of the region’s most celebrated specialities. 

But any stay can’t be ended before trying some crêpes, gal-

lettes, kouign amann (butter cake) and Breton cider. In any 

event, to ensure that every wish is met, there are also more 

than 40 Breton restaurants awarded with Michelin stars.

Brittany (Breizh in Breton) deserves more than one visit. 

The words of Châteaubriand, one of the great ambassadors 

of Breton and French literature, do it credit however: «man 

does not need to travel to become greater; he carries im-

mensity within him». If ever there were living proof of the 

immensity residing in mankind all along, then it can cer-

tainly be found in Brittany.  

ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista 
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

Muitos perfilham uma conceção truncada de democracia, 

confundindo o conceito com a mera existência periódica 

de eleições e, por conseguinte, com a aplicação da regra  

da maioria.

Trata-se de uma visão muito limitada do conceito de de-

mocracia, esquecendo-se um conjunto de valores, tais 

como a indispensabilidade de se garantir o respeito pelas 

minorias, a observância do princípio da separação de po-

deres, o respeito pelo Estado de Direito Democrático («the 

rule of the law») e a transparência governativa, que com-

preende, também, a prestação de contas (que os britâni-

cos designam de «accountability»).

Nos regimes em que, objetivamente, não existe liberdade 

efetiva de expressão, de reunião, de associação, em que o 

princípio do sufrágio universal, direto e secreto, é adulterado, 

enfim, em que não exista, na realidade, possibilidade de 

alternância democrática, não há, verdadeiramente, uma 

democracia, como diria e bem Winston Churchill.

E, numa altura em que festejamos mais um aniversário 

da Revista Villas&Golfe, é importante relembrar que a 

mesma tem representado um espaço pluralista, de afir-

mação da tolerância, na procura de uma informação ob-

jetiva e de qualidade.

A defesa dos princípios que nos norteiam começa em 

cada palavra que escrevemos, em cada gesto que faze-

mos, e termina no dia em que outros manifestam respeito 

por um testemunho dado em vida.

Testemunho de coerência, de coragem e de lealdade. 

Nem mais, nem menos...

Democracia

Many make a distorted interpretation of democracy, con-

fusing the concept with the mere periodic existence of 

elections and, consequently, with the application of ma-

jority rule. 

This is a very limited vision of the concept of democracy, 

forgetting a series of values, such as the indispensabil-

ity of guaranteeing respect for minorities, observing the 

principle of separation of powers, respect for democratic 

rule of law and government transparency, which also in-

cludes accountability.

In regimes in which, objectively, there is no effective free-

dom of speech, of assembly, of association, in which the 

principle of universal suffrage, direct and secret, is adul-

terated, in short, in which in reality there is no possibility 

of democratic alternation, there is truly no democracy, as 

Winston Churchill would say, and well.

And, at a time in which we are celebrating another anni-

versary of Villas&Golfe magazine, it is important to recall 

that this publication has represented a pluralist space, 

one of affirmation and tolerance in the search for objec-

tive and qualitative information. The defence of the prin-

ciples that guide us begins in every word that we write, 

in every gesture we make, and ends on the day in which 

others show respect for an example given in life. An ex-

ample of integrity, of courage and of loyalty.

Nothing more, nothing less...

Democracy
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AREIAS DO SEIXO
O Hotel que Abraça a Natureza 

The Hotel that Embraces Nature

TEXTO TEXT SÓNIA GOMES COSTA  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY AREIAS DO SEIXO

INSPIRING PLACES



O Areias do Seixo é um sonho. Este hotel de charme 

plantado à beira do mar de Santa Cruz, próximo de Torres 

Vedras, é um sonho de Marta e Gonçalo, tornado real há 

quatro anos. Desde então que os pinheiros e as dunas 

continuam a crescer em sintonia com este hotel ecoló-

gico de cinco estrelas, que encontra no mar o horizonte. 

«É o lugar ideal para quem quer fugir da agitação urbana 

e renovar energias em contacto com a Natureza e com a 

sua própria natureza», ga-

rante Marta. Neste lugar 

natural é mesmo possível 

regressar às origens, numa 

perfeita comunhão com a 

terra em ambiente descon-

traído, original, confortável 

e muito sofisticado. Porque 

aqui sente-se amor e criati-

vidade em todos os porme-

nores. Seja nos corações de 

ardósia que espalham poemas inspiradores, nos can-

deeiros feitos de tubos que iluminam o caminho até 

ao círculo da fogueira, onde se pode degustar um bom 

vinho, ouvir melodias de voz e guitarra, ou simples-

mente apreciar o silêncio das dunas ao calor do fogo. 

Neste lugar mágico há uma paleta de cheiros, sabores e co-

res em fusão com a terra. Há horta e há estufa, há dunas e 

mar, e há muito para descobrir neste meio rural com toque 

de requinte.

The Areias do Seixo is a dream. This charm hotel stood 

beside the sea in Santa Cruz, close to Torres Vedras, is a 

dream of Marta and Gonçalo, come true four years ago. 

Ever since then the pine trees and dunes carry on growing 

in harmony with this five-star eco hotel, which enjoys the 

sea for a horizon. «This the ideal place for anyone wanting 

to escape urban bustle and recharge their batteries in con-

tact with nature and with their true self», Marta ensures 

us. In this natural setting it 

really is possible to return to 

your roots, in a perfect com-

munion with the land in a re-

laxed, original, comfortable 

and very sophisticated en-

vironment. Because love and 

creativity can be felt in every 

detail. Whether in the slate 

hearts, spreading inspiring 

poems, in the lamps made of 

tubes that light up the way to the fire circle, where you can 

enjoy a fine wine, listen to the sound of guitars strumming 

and voices singing, or simply in soaking up the silence of 

the dunes by the warmth of the fire. In this magical place 

there is a palette of aromas, flavours and colours in fusion 

with the earth. There is a vegetable garden and green-

house, there are dunes and the sea, and there is so much 

to discover in this rural setting with a touch of class. The  

restaurant serves gourmet meals made with fresh and 

Um lugar mágico para estar em 
contacto com a Natureza e com a 

sua própria natureza. \\ A magical 
place to be in contact with nature 

and with your true self. 
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O restaurante serve refeições gourmet com ingredientes 

frescos e naturais, e a mercearia tem azeites, compotas e 

bolachas caseiras. Aqui sentimo-nos mesmo em casa fora 

de casa. Aqui o espaço oferece todo o espaço ao sentir, 

apurando os sentidos. Seja a degustar um chá de lúcia-

-lima acabada de apanhar na horta de permacultura en-

quanto se vê, do terraço, o sol a pôr, seja a receber o «toque 

do seixo», uma das muitas massagens disponíveis no spa.  

Aqui as experiências são 

imensas e intensas, fora de 

portas e dentro. Em cada 

uma das portas dos 14 quar-

tos há um poema que convi-

da a viagens diferentes.

Nalguns sentem-se ins-

pirações africanas, outros 

abraçam ambientes mais 

românticos, outros há em 

que a reciclagem de ma-

teriais dá a nota. As sensações são sempre únicas, isso 

é certo, e em cada regresso vive-se uma nova história.  

O luxo aqui é natural. E espelha a integração sustentável 

entre o requinte e a simplicidade. Por isso é justo dizer 

que a assinatura do Areias do Seixo «o hotel que abraça a  

Natureza», faz jus ao mote. E sim, é mesmo um sonho real. 

D

natural ingredients, while the grocer’s has olive oils, jams 

and home-baked biscuits. It really does feel like a home 

from home here. There is all the room you need here, to feel 

and fine-tune the senses. Whether sipping a tea made of 

lemon verbena freshly picked from the permaculture gar-

den, while, from your terrace vantage point, you watch the 

sun as its sets, or submitting to the «pebble touch», one of 

many massages available in the spa.

Here the experiences are 

immense and intense, out-

doors and in. On each of the 

doors of the 14 rooms there 

is a poem inviting you on a 

host of journeys. In some 

the call of Africa can be felt, 

in others the feel in more 

romantic, and in others still 

recycled materials set the 

tone. The sensations are al-

ways unique, this is certain, and every time you return you 

experience a new story.

Luxury here is natural. And reflects the sustainable inte-

gration between sophistication and simplicity. And so it is 

fair to say that the motto of the Areias do Seixo, «the hotel 

that embraces nature», does it more than justice. And yes, 

it really is a dream come true.

O luxo aqui é natural. Espelha 
a integração sustentável entre 
o requinte e a simplicidade. \\ 

Luxury here is natural. Reflects the 
sustainable integration between 

sophistication and simplicity.
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EPIC SANA ALGARVE
Um Réveillon Cool & Chic

A Cool & Chic New Year’s Celebration
PUB

It made its debut in 2013 as the first resort from the SANA 

chain in Portugal and since then the EPIC SANA Algarve 

has amazed its guests with the comfort it offers, with the 

quality of its service and for the different events it has 

come to hold.

Located in Albufeira, the EPIC SANA Algarve is perched 

above the famous Falésia beach, and houses 160 rooms, 

24 suites and 43 apartments, making it the destination 

of choice for anyone looking for a unique holiday experi-

ence. In addition to the five outdoor swimming pools that 

Estreou-se em 2013 como o primeiro resort da cadeia 

SANA em Portugal e desde então o EPIC SANA Algarve tem 

surpreendido os seus hóspedes pelo conforto do espaço, 

pela qualidade do serviço e pelas diferentes iniciativas que 

tem vindo a dinamizar.

Situado em Albufeira, o EPIC SANA Algarve debruça-se 

sobre a afamada praia da Falésia, albergando no seu inte-

rior 160 quartos, 24 suites e 43 apartamentos que o tornam 

um destino de eleição para quem procura uma experiên-

cia única. Além das cinco piscinas exteriores que abraçam 

INSPIRING PLACES
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esta unidade de cinco estrelas, o EPIC SANA Algarve inclui 

ainda três restaurantes e três bares, bem como o SPA e Fit-

ness Center Sayanna Wellness, que tem tudo para propor-

cionar uma jornada de pura tranquilidade graças aos dife-

rentes tratamentos que oferece, elegendo apenas os produ-

tos da prestigiada marca Aromatherapy. O resort contempla 

igualmente piscina interior aquecida, campo polidesporti-

vo, Baby Club, Kids Club e um centro de congressos.

Dando especial ênfase à componente social e de en-

tertainment, o EPIC SANA Algarve distingue-se enquan-

to espaço de referência de animação cool & chic. Para o 

réveillon que se aproxima, o 

hotel convida a despedir-se 

de 2014 com um pacote que 

inclui quatro noites de aloja-

mento com pequeno-almoço, 

um jantar buffet, cocktail de 

boas-vindas a 2015, jantar de 

gala e ceia. Para os mais no-

vos existem duas opções: jantar e cear juntamente com 

os adultos ou então jantar na sala das crianças. Nesta noite 

memorável a animação ficará garantida não só com o es-

petáculo PortVcale – uma performance repleta de cor, luz 

e movimento que presta homenagem à música, à arte, às 

tradições e aos costumes nacionais –, mas também com 

banda e DJ, enquanto o countdown será acompanhado 

de fogo de artifício para marcar a chegada no novo ano 

de forma inesquecível. No dia 1 de janeiro, o EPIC SANA  

Algarve propõe um delicioso brunch para entrar em 2015 

com energias renovadas.

embrace this five-star hotel, the EPIC SANA Algarve also 

features three restaurants and three bars, as well as the 

Sayanna Wellness Spa and Fitness Center, which has eve-

rything you could ever want to provide a day of pure tran-

quillity thanks to the different treatments on offer, using 

nothing but products from the prestigious brand Aroma-

therapy. The resort also features a heated indoor swim-

ming pool, a multipurpose sports field, Baby Club, Kids Club 

and a convention centre.

Giving special emphasis to social matters and enter-

tainment, the EPIC SANA Algarve stands out as a venue 

par excellence for cool & chic 

events. For the upcoming New 

Year, the hotel invites you to 

bid farewell to 2014 with a 

package featuring four nights’ 

stay, with breakfast, a buffet 

lunch, welcome cocktail for 

2015, gala dinner and midnight 

‘supper’. For younger guests there are two options: dining 

and eating the midnight supper with the adults or dining 

in the children’s room. On this memorable evening, en-

tertainment will be guaranteed not only by the PortVcale 

show – a spectacle packed with colour, light and move-

ment paying tribute to the music, art, traditions and cus-

toms of Portugal –, but also by a band and DJ, while the 

countdown to 2015 will be accompanied by fireworks to 

mark the arrival of the New Year in an unforgettable man-

ner. On New Year’s Day the EPIC SANA Algarve proposes a 

delicious brunch to kick of 2015 with a burst of energy.

Na noite do réveillon, o countdown 
será acompanhado de fogo de 

artifício. \\ On New Year’s Eve, the 
countdown will be accompanied 

by fireworks. 

OPINIÃO \\ OPINION

A obesidade central, ou androide, que dá ao corpo o as-

peto de maçã, com uma barriga proeminente, mas sem 

aumento de gordura aparente nas coxas, é o ponto-chave 

da Síndrome Metabólica (SM). A prevalência da SM está 

dependente da forte relação entre o perímetro da cintura 

e o aumento da adiposidade, mas não está apenas rela-

cionada com quadros de obesidade, porque um doente de 

peso considerado normal mas com um elevado perímetro 

abdominal também pode ser resistente à insulina e ter  

esta síndrome.

Os fatores mais importantes envolvidos na SM são o peso, 

a genética individual, a idade e o estilo de vida sedentário. 

A partir disto, as células adiposas da gordura visceral au-

mentam e alteram os níveis de uma série de substâncias 

no organismo, responsáveis por diversos desequilíbrios 

que podem conduzir a hipertensão, aterosclerose, diabetes 

tipo 2 e colesterol elevado. Isto aponta claramente para o 

aumento do risco de poder sofrer enfartes e acidentes vas-

culares cerebrais.

O ataque à gordura localizada, principalmente a que se en-

contra no perímetro abdominal, é fundamental para uma 

redução do risco de desenvolver doenças cardiovascula-

res. A redução de apenas 10% do peso já contribui para uma 

franca diminuição do risco, e uma diminuição de apenas 3 

cm no perímetro abdominal é igualmente benéfica para a 

diminuição do risco de sofrer doenças cardiovasculares.

O Liposhaper, uma tecnologia exclusiva da Clínica do  

Tempo, não é uma lipoaspiração, mas funciona como uma, 

já que reduz o número de células de gordura no organis-

mo. É uma técnica totalmente não-invasiva, sem os in-

convenientes do processo cirúrgico, tais como anestesia, 

incisões, dores e convalescença. Uma única sessão pode  

significar até cerca de 12 centímetros de redução de medi-

das corporais.

Gordura Abdominal é Perigosa para a Saúde

Central or android obesity, which gives the body an apple-

like appearance, with a prominent belly, but with no ap-

parent increase in fat on the thighs, is the key component 

of Metabolic Syndrome (MS). The prevalence of MS is de-

pendent on the close relationship between the waist cir-

cumference and increased fat, but isn’t just related to cas-

es of obesity, because a patient whose weight is consid-

ered to be normal, but who has a high waist circumference 

can also be resistant to insulin and have this syndrome. 

The most important factors involved in MS are weight, ge-

netic identity, age and sedentary lifestyle. From this, the 

adipose cells of visceral fat increase and alter the levels of 

a series of substances in the body, bringing about various 

imbalances, which can lead to high blood pressure, arterio-

sclerosis, type 2 diabetes and high cholesterol. This clearly 

points to a higher risk of suffering from heart attacks  

or strokes.

Attacking localised fat, principally fat located around the 

waist circumference, is vital for reducing the risk of devel-

oping cardiovascular illnesses. Reducing your weight by 

just 10% already helps reduce the risk greatly, and a reduc-

tion of just 3 cm around your waist is equally beneficial to 

reducing the risk of suffering from cardiovascular illnesses.

The Liposhaper, technology that is exclusive to the Clínica 

do Tempo, is not liposuction, but acts like it is, as it reduces 

the number of fat cells in the body. It is entirely non-inva-

sive, and without the inconveniences of surgery, such as 

anaesthetic, incisions, pain and convalescence. A single 

session can mean up to around 12 centimetres reduction in 

body measurements.

Abdominal Fat is Dangerous for your Health

+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

HUMBERTO BARBOSA
Especialista em Nutrição e Longevidade | Fundador da Clínica do Tempo
Specialist in Nutrition and Longevity | Founder of the Clínica do Tempo



POLANA
SERENA HOTEL

A Grande Dama de África 
The Grande Dame of Africa 

No centro da cidade de Maputo, com vista privilegia-

da sobre a baía da capital moçambicana, fica situado um 

dos ícones da hotelaria africana. Desenhado no longínquo 

ano de 1920 e conhecido como a Grande Dama de África, o  

Polana Serena Hotel, do reconhecido grupo hoteleiro Sere-

na, conserva a sua arquitetura colonial e junta-lhe traços 

de contemporaneidade com elementos da cultura mo-

çambicana, africana e oriental.

Essa mistura de culturas sente-se de imediato no lobby 

e áreas de acesso à magnífica piscina do hotel e vai-se re-

petindo nos 142 quartos (incluem nove suítes executivas e 

uma presidencial), no Maisha Health Club & Spa (com cin-

co salas de massagens, um ginásio equipado com máqui-

nas de última geração, hammam e jacuzzi), nos três res-

taurantes e bar do Polana.

In the centre of the city of Maputo, with stunning views 

of the Mozambican capital’s bay, stands one of the icons of 

the African hotel industry. Designed in the distant year of 

1920 and known as the Grande Dame of Africa, the Polana 

Serena Hotel, part of the renowned Serena hotel group, re-

tains its colonial architecture and adds to it contemporary 

flair, along with touches of Mozambican, African and ori-

ental culture.

This blend of cultures can be felt as soon as you step into 

the lobby and the areas opening out to the hotel’s magnifi-

cent swimming pool, and is repeated in the 142 rooms (in-

cluding nine executive suites and one presidential suite), in 

the Maisha Health Club & Spa (with five massage rooms, a 

gym equipped with latest generation machines, a hammam 

and a Jacuzzi), in the three restaurants and the Polana’s bar.

INSPIRING PLACES
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O edifício principal do hotel, imponente e belo, foi o pri-

meiro a ser erguido. Ao longo do tempo foi sofrendo ligeiras 

alterações, que culminaram recentemente com a remo-

delação dos quartos, que ficaram mais modernos e tecno-

lógicos mas sem perder o seu charme histórico. O Polana 

Mar, edifício de construção posterior, deverá ser agora alvo 

da mesma remodelação.

Situado num terreno de dez hectares, o Polana Serena 

Hotel conta ainda com vários jardins, um court de ténis e 

nove villas, para as quais, segundo Miguel Santos, diretor 

do hotel, existe um projeto a ser desenvolvido em breve.

Hotel histórico, erguido há mais de 92 anos, os seus ca-

minhos cruzam-se com os da história de Moçambique e 

até mundial. Várias gerações de celebridades, realeza e 

viajantes passaram pelo hotel. «Temos Chefes de Estado 

que nos visitam e querem ficar no mesmo quarto onde 

passaram a lua de mel», afirma Miguel Santos. É aprovei-

tando esta vertente histórica, apostando cada vez mais 

num serviço de qualidade e olhando o futuro, que o Polana 

Serena Hotel pretende caminhar, com a ambição de se 

tornar a referência não só de África mas também do resto  

do mundo.

The hotel’s main building, impressive and beautiful, was 

the first to be built. Over the years it has undergone subtle 

changes, which recently culminated in the refurbishment of 

its rooms, which are now more modern and technological, 

without losing their historic charm. The Polana Mar build-

ing, which was built later, is set to be refurbished too, now.

Stood on a plot covering ten hectares, the Polana Serena 

Hotel also features several gardens, a tennis court and nine 

villas, for which, according to Miguel Santos, the hotel’s di-

rector, there is a project being developed for very soon.

A historic hotel, built more than 92 years ago, its path has 

crossed with that of the history Mozambique and also the 

world. Various generations of celebrities, royalty and trav-

ellers have stayed under its roof. «We have heads of state 

that visit us and want to stay in the same room in which 

they spent their honeymoon», reveals Miguel Santos. 

Making use of this historic character, focusing more and 

more on quality service and looking towards the future, 

this is the path the Polana Serena Hotel intends to take, 

with the ambition of becoming the benchmark not just for 

Africa, but also for the rest of the world.

13 years enhancing the Portuguese brand.

However hard it is to accept, a product, a service, a region 

or a whole country are not valued simply for their intrinsic 

qualities. Value, like beauty, is in the eye of the beholder. 

Maybe for this reason you’ll allow me to say that this 

magazine has been one of the best vehicles to enhance the 

Portuguese brand. Its panoramic format and its qualities – 

editorial and aesthetic – help amplify our intrinsic qualities 

and surround the perception of readers, national and 

foreign, with a priceless frame, for Portugal.

13 anos a valorizar a marca de Portugal. 

Por muito que custe aceitar, um produto, um serviço, 

uma região ou um país inteiro não valem apenas pelas 

suas qualidades intrínsecas. O valor, com a beleza, está 

nos olhos de quem vê. Talvez por esta razão me seja 

permitido afirmar que esta revista tem sido um dos 

melhores veículos para valorizar a marca de Portugal. O 

seu formato panorâmico e as suas qualidades - editorial 

e estética - são amplificadores das nossas qualidades 

intrínsecas e emolduram a perceção dos leitores, nacionais 

e estrangeiros, num quadro muito valioso, para Portugal.

VILLAS&GOLFE AOS OLHOS DE...
VILLAS&GOLFE IN THE EYES OF…

CRIADOR DE MARCAS, PRESIDENTE IVITY BRAND CORP \\ BRAND CREATOR, CHAIRMAN IVITY BRAND CORP 

Carlos Coelho



PENINSULA  
HOT SPRINGS

Do Coração da Terra \\ From the Heart of the Earth

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©CLAIRE TAKACS

HEALTH  WELLNESS This is a world apart, a sanctuary of harmony, in which 

body and soul recover from the worries of everyday life. 

The sound of running water and the clouds of steam would 

be reason enough to forget the world outside. But there is 

so much more.

Peninsula Hot Springs is the first natural hot springs 

and day spa centre in Victoria, located 90 minutes from 

Melbourne on the Mornington Peninsula, in Australia. The 

thermal waters rise up from the earth’s depths, rich in min-

erals, which, when combined are converted into a source 

of health, with relaxing, calming, analgesic and rejuvenat-

ing properties, etc. Sulphur, potassium, magnesium, so-

dium and calcium, among others, transformed into bub-

bling waters and exceptional vapours, gush from the earth, 

maintaining an average temperature, in the baths, that 

varies between 36ºC and 43ºC.

Este é um mundo à parte, um santuário de harmonia, 

onde corpo e alma se recompõem das inquietações do 

quotidiano. O som das águas correntes e as nuvens de va-

por seriam motivos suficientes para se esquecer o mundo 

lá fora. Mas há muito mais.

Peninsula Hot Springs é a primeira nascente de água 

termal e Centro de Spa de Victoria, a 90 minutos de  

Melbourne, na Península de Mxornington, Austrália. As 

águas termais provêm da profundidade da terra e possuem 

minerais que, combinados, as convertem em fonte de saú-

de, possuindo propriedades relaxantes, calmantes, anal-

gésicas, rejuvenescedoras, etc. Enxofre, potássio, magné-

sio, sódio e cálcio, entre outros, transformados em águas 

borbulhantes e vapores excecionais, brotam do coração da 

terra, mantendo uma temperatura média, nas piscinas, que 

varia entre os 36º C e os 43º C.
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Fundada em 1997, Peninsula Hot Springs oferece The 

Bath House, que inclui uma piscina numa gruta, percurso 

sobre pedras (reflexologia podal), banho turco, sauna, pis-

cinas para toda a família, duches de massagem, piscina 

360º, etc. Por sua vez, o Spa Dreaming Centre é um espaço 

mais tranquilo com piscinas privadas e disponibiliza vários 

tratamentos para revitalizar corpo e mente: massagens de 

Founded in 1997, Peninsula Hot Springs offers The Bath 

House, which includes a bath in a cave, the Reflexology 

Walk (foot massage pathway), Turkish steam bath, sauna, 

baths for the entire family, massage showers, 360º bath, 

etc. For its part the Spa Dreaming Centre is a calmer set-

ting with private baths, offering various treatments to re-

vitalise body and mind: body massages, facials, mud and 
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corpo, massagens faciais, envolvimentos em lama e sal, 

massagens com técnicas ancestrais, entre muitas outras.

Para além dos dois cafés, que oferecem serviço de refei-

ções, e da loja, que disponibiliza produtos de spa e banho, 

Peninsula Hot Springs situa-se numa zona turística por 

excelência, onde as encantadoras praias e as paisagens 

atraem muitos visitantes. O complexo termal está envol-

to por uma natureza exuberante, o cenário perfeito para 

as cálidas águas que, sem pedir licença, nascem da terra, 

incessantemente…

salt wraps, massages using ancestral techniques, among 

many others.

In addition to two cafés, which offer meals, and to the 

shop, which sells spa and bathing products, Peninsula Hot 

Springs is located in an exceptional tourist area, where 

stunning beaches and scenery attract many visitors. The 

thermal complex is surrounded by lush nature, the perfect 

setting for the warm waters, which, without a by-your-

leave, spring incessantly from the earth...
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I have got used over time to reading Villas&Golfe maga-

zine, which, as its name implies, focuses on lifestyle, scenic 

and architectural matters of great worth. It is magazine of 

exceptional quality, both in terms of content and print, and 

a must for executives and people who appreciate quality, 

good taste and excellence.

Habituei-me ao longo do tempo a ler a revista Villas&Golfe, 

a qual, como o próprio nome indica, trata de assuntos de 

lazer, paisagísticos e arquitectorais de grande nível.

É uma Revista de grande qualidade, quer nos conteúdos, 

quer na impressão, incontornável para os executivos e pes-

soas que apreciem a qualidade, o bom gosto e a excelência.

VILLAS&GOLFE AOS OLHOS DE...
VILLAS&GOLFE IN THE EYES OF…

PRESIDENTE EXECUTIVO DO BANCO BIC PORTUGUÊS \\ CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF BANCO BIC PORTUGUÊS

Luís Mira Amaral



Dieta é Boa Alimentação 
Diet is Eating Well

PUB

HEALTH  WELLNESS

A nossa dieta é aquilo que comemos todos os dias, regu-

larmente, e que deve ser de forma equilibrada e saudável, 

cujo objetivo global é manter um bom nível de saúde. Tudo 

o resto são regimes específicos para alcançar um objetivo 

particular, seja de perda ou de aumento de peso. Portanto, 

manter um bom nível de saúde está totalmente ligado à 

maneira como se come. 

Há sempre regras básicas e universais que devem ser 

cumpridas: manter uma alimentação baixa em calorias, 

comer pouco de cada vez e várias vezes por dia, diminuir o 

consumo de sal, açúcar e gorduras saturadas, evitar fritos 

e aumentar a quantidade de alimentos vegetais, crus ou 

cozidos, desde a fruta às saladas, passando pelas legumi-

nosas, hortaliças, legumes e frutos secos.

Juntando a uma alimentação equilibrada e frugal uma 

boa dose de atividade física e uma boa quantidade de água, 

temos a receita perfeita para uma boa saúde.

O NOSSO CORPO

O corpo humano é uma máquina perfeita. Mas para se 

manter nessa perfeição deve garantir o equilíbrio propor-

cionado por uma dieta correta, com todos os nutrientes 

necessários.

Todos somos formados por compostos químicos como 

a água, os hidratos de carbono, representados pela fibra, o 

açúcar e os amidos, por aminoácidos que compõem as pro-

teínas, ácidos gordos (presentes nos lípidos, vulgarmente 

chamados gordura) e ácidos nucleicos, o ADN e o ARN. 

Estes compostos químicos são formados por elemen-

tos como o carbono, o hidrogénio, nitrogénio, oxigénio, 

fósforo, zinco, cálcio, magnésio, ferro, etc. Finalmente, 

estes compostos químicos e elementos existem em di-

versas formas e combinações, como, por exemplo, as 

hormonas e as vitaminas.

A nutrição é a ingestão destes compostos químicos e 

elementos através da alimentação. O corpo humano é for-

mado pelos elementos e compostos ingeridos, digeridos, 

absorvidos e que circulam na corrente sanguínea para 

alimentar as células do organismo. Ou seja, o fundamento 

da nutrição é alimentar as células que compõem o nosso 

corpo. Para que o nosso organismo funcione corretamente, 

as células têm de receber todos os nutrientes necessários 

à sua boa formação e funcionamento, conseguidos maio-

ritariamente através dos alimentos.

Our diet is what we eat every day, regularly, and which 

should be balanced and healthy, the overall aim of which 

is to keep healthy. The rest should be referred to as dieting, 

whether your particular goal is to lose weight or to gain 

weight. Therefore, keeping healthy has a direct relationship 

with the way you eat.

There are always basic and universal rules that should be 

followed: keep up a diet low in calories, eat small amounts 

and several times throughout the day, reduce your intake 

of salt, sugar and saturated fat, avoid fried foods and in-

crease the amount of plant foods, raw or cooked, from fruit 

to salad, as well as legumes, greens, vegetables and nuts.

For the perfect recipe for good health, a balanced and 

frugal diet should be joined by a healthy dose of physical 

activity and a good quantity of water.

OUR BODY

The human body is a perfect machine. But to retain this 

perfection you should guarantee the balance provided by a 

proper diet, with all the nutrients needed.

They are all formed by chemical compounds, such as 

water, carbohydrates, represented by fibre, sugar and 

starches, by amino acids, which comprise proteins, fatty 

acids (present in lipids, commonly referred to as fat) and 

nucleic acids, DNA and RNA.

These chemical compounds are made up of elements 

such as carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorous, 

zinc, calcium, magnesium, iron, etc. Finally, these chemical 

compounds and elements exist in various forms and com-

binations, such as, for example, hormones and vitamins.

Nutrition is the ingestion of these chemical compounds 

and elements through our food. The human body is formed 

by the elements and compounds ingested, digested, ab-

sorbed and which circulate in the blood flow to fuel the 

body’s cells. In order for our body to function properly, the 

cells have to receive all the nutrients needed for their prop-

er formation and functioning, achieved for the most part 

through food. 
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A PRECIOSA ÁGUA

70% do nosso organismo é composto por água, sem a 

qual a vida não é possível. Um ser vivo aguenta um tem-

po considerável sem comer, mas não sem beber. A água 

transporta todas as substâncias no organismo e é funda-

mental para o processo de reações bioquímicas. 

Perdemos uma grande quantidade de água por dia atra-

vés dos processos naturais de eliminação de resíduos e 

toxinas do nosso organismo. Por outro lado o nosso corpo 

também vai buscar água aos próprios alimentos que se in-

gerem. Para repor os níveis de hidratação, além dos alimen-

tos sólidos, podem ser usados sumos de frutas, sumos de 

legumes, infusões de ervas e chá verde. Mas a melhor coisa 

para ficarmos saciados é mesmo um bom copo de água.

A água é importante para mantermos todas as nossas 

funções vitais, mas também para transportar todos os nu-

trientes no nosso organismo, nomeadamente os micronu-

trientes tão importantes à vida e saúde, que são nada me-

nos do que as vitaminas e os minerais.

PRECIOUS WATER

70% of our body is made of water, without which life 

wouldn’t be possible. A living being can survive for a con-

siderable about of time without eating, but not without 

drinking. Water transports every substance in the body and 

it is fundamental for the process of biochemical reactions.

We lose a large quantity of water every day through 

natural processes of removing waste and toxins from our 

body. On the other hand our body also takes water from 

the foods that are ingested. To restore hydration levels, in 

addition to solid food, fruit juices, vegetable juices, herb 

teas and green tea can be used. But the best thing for you 

to feel hydrated is a really a good glass of water.

Water is important to maintain vital functions, but also 

to transport every nutrient in your body, namely the mi-

cronutrients so important to life and health, which are no 

less than vitamins and minerals.

Contactos \\ Contacts:  
+351  21 458 85 00
www.clinicadotempo.com

OS NUTRIENTES ESSENCIAIS

As vitaminas não fornecem energia, mas regulam e ati-

vam muitas reações bioquímicas no organismo. Há 12 vi-

taminas reconhecidas como nutrientes essenciais, e que é 

necessário consumir regularmente na dieta para se man-

ter uma boa saúde. Exemplos destas são as vitaminas hi-

drossolúveis, que não são guardadas no organismo e que é 

preciso repor todos os dias, como, por exemplo, a vitamina 

C e vitaminas do complexo B. Encontram-se principal-

mente nas frutas cítricas, nas folhas verdes e na levedura 

de cerveja. As vitaminas lipossolúveis são armazenadas no 

fígado e entre elas conta-se a A, D, E e K, entre outras. Es-

tão presentes na cenoura, frutos secos, abóbora, brócolos, 

vegetais de folhas verde-escuro e em frutas como o melão.

Os sais minerais são necessários, embora em doses mí-

nimas, para as reações elétricas e químicas das células do 

corpo, intervindo na formação dos dentes, dos ossos, na 

regulação das células e na constituição dos glóbulos ver-

melhos no sangue.

Mesmo os minerais que só são necessários em quanti-

dades vestigiais são importantes, porque desempenham 

um papel catalítico fundamental nas enzimas. É o caso de 

manganês, do crómio, do selénio e do zinco, por exemplo.

Ao mantermos uma alimentação variada temos a in-

gestão apropriada de todos os nutrientes essenciais ao 

bom funcionamento do organismo.

ESSENTIAL NUTRIENTS

Vitamins do not supply energy, but they regulate and 

activate many biochemical reactions in the body. There are 

12 vitamins recognised as essential nutrients, and which 

need to be eaten regularly in your diet to keep healthy. Ex-

amples of these are water soluble vitamins, which are not 

stored in the body and which you need to be replaced eve-

ry day, such as, for example, vitamin C and complex B vita-

mins. They are mostly found in citrus fruit, in green leaves 

and in beer yeast. Fat soluble vitamins are stored in the 

liver and these include vitamins A, D, E and K, among oth-

ers. They are present in carrots, nuts, pumpkins, broccoli, 

dark green-leaved vegetables and in fruits such as melons.

Mineral salts are needed, albeit in minimal doses, for the 

electrical and chemical reactions of the body, and play a 

role in the formation of teeth, of bones, in regulating cells 

and in the creation of red blood cells.

Even the minerals that are only needed in tiny quantities 

are important, because they play a fundamental catalytic 

role in enzymes. This is the case of manganese, chromium, 

selenium and zinc, for example.

In sticking to a varied diet we have the proper intake 

of all the nutrients essential for the proper functioning of  

the body.      
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LJUBOMIR STANISIC
Viagens Servidas à Mesa

Dishing up Journeys

TEXTO TEXT SÓNIA GOMES COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 2 ©CONSTANTINO LEITE/PAPA QUILÓMETROS; 3, 4, 5, 6 ©FABRICE DEMOULIN/100 MANEIRAS.

SUPREME FLAVOURS
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Sem regras e um sem número de maneiras de criar ali-

mentos que se servem à mesa. É sob esta égide que o chef 

Ljubomir Stanisic cozinha no 100 Maneiras, conceito que 

concebeu para provocar, estimular os sentidos e a imagi-

nação de quem prova as obras de arte que cria. E porque 

onde há criação não há normativas, este chefe de três cozi-

nhas na capital portuguesa serve a criatividade à mesa, de 

todas as maneiras possíveis 

e imaginárias. 

Reflexo da personalidade 

de Ljubo – assim é conhe-

cido entre amigos –, o con-

ceito dos três restaurantes 

100 Maneiras (no Bairro 

Alto), Bistro (na Trindade) 

e Nacional (em São Bento) 

é uma fusão do tradicional 

com o inovador, do conhecimento com a imaginação. Por-

que este chef gosta de comer, viajar, rir, conversar, ver fil-

mes (sobretudo os do Tarantino) e amar… E adora misturar 

com mestria esses ingredientes pessoais, com os dos ali-

mentos. E Ljubo põe nas suas criações toda a sofisticação 

e tempera-a com a descontração que lhe é característica. 

O chef 100 Maneiras gosta mesmo é de ter a liberdade de 

No rules and a countless array of ways of creating and 

dishing up food. It is to this mindset that chef Ljubomir 

Stanisic cooks at 100 Maneiras, the concept he has devel-

oped to provoke, stimulate the senses and the imagination 

of anyone sampling the works of art he creates. And be-

cause where there is creation there are no regulations, this 

chef with three kitchens in the Portuguese capital dishes 

up creativity, in every way 

possible and imaginable.

Reflecting the personal-

ity of Ljubo – as he is known 

among friends –, the con-

cept of the three restaurants, 

100 Maneiras (in Bairro 

Alto), Bistro (in Trindade) 

and Nacional (in São Bento) 

is a fusion of traditional with 

innovative, of knowhow with imagination. Because this 

chef likes to eat, travel, laugh, chat, watch films (especially 

films by Tarantino) and to love... And he loves to master-

fully blend these personal ingredients, with culinary ones. 

And Ljubo places in his creations no end of sophistication, 

seasoning them with the informality that characterises 

him. The 100 Maneiras chef really likes to have the free-

dom to choose one of Lisbon’s most iconic images, such 

Onde há criação não há normativas. 
E Ljubomir Stanisic serve a 

criatividade à mesa. \\Where there 
is creation there are no regulations. 

And Ljubomir Stanisic dishes up 
creativity.
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escolher uma das imagens mais emblemáticas de Lisboa, 

como um estendal, e um dos ingredientes nacionais mais 

famosos, como o bacalhau, e transformá-los num prato 

delicioso e surpreendente. Desfrutar dos prazeres da vida 

e celebrá-los com excelente comida e em boa companhia 

são as máximas que Ljubo faz questão de passar, confe-

cionando pratos em mais de 100 maneiras diferentes.

O chef de origem jugoslava abriu, em 2004, o primei-

ro restaurante 100 Maneiras na baía de Cascais e cinco 

anos depois mudou-se para o Bairro Alto, revolucionando 

a alta gastronomia em Portugal com um menu único de 

degustação, de baixo preço. Em 2010, viu outra luz depois 

de participar no Festival 

Lumière, no Canadá, e trou-

xe de lá ideias e o desejo de 

abrir o Bistro 100 Maneiras. 

Em 2011, passou para dentro 

do pequeno ecrã, como um 

dos jurados do Masterchef  

Portugal, dedicado à gas-

tronomia. No mesmo ano, 

abriu o terceiro restaurante:  

Nacional 100 Maneiras e ainda editou o livro Papa  

Quilómetros, uma caminhada pela gastronomia portugue-

sa que, em 2012, passou a programa de televisão. Em 2013, 

viajou com a família numa autocaravana para descobrir a 

gastronomia de diversos países europeus e publicou em 

crónicas semanais no Expresso e no website papakms. 

A última aventura de Ljubo foi lançar uma aplicação para 

iPhone e iPad, que, à distância de um toque, permite viajar 

pelas regiões e receitas do «Papa-Quilómetros».

as the washing line, and one the most famous national 

ingredients, such a salted codfish, and to transform them 

into a delicious and surprising dish. Enjoying the pleasures 

in life and celebrating them with excellent food and good 

company are the maxims that Ljubo insists on passing on, 

preparing dishes in more than one hundred different ways.

The chef with a Yugoslavian background opened the 

first 100 Maneiras restaurant in the bay of Cascais in 2004 

and five years later he moved to Bairro Alto, revolutionising 

haute cuisine in Portugal with a unique, low cost tasting 

menu. In 2010 he saw another light after taking part in the 

Festival Lumière in Canada, bringing back ideas and the 

desire to open the Bistro 100 

Maneiras. In 2011 he moved 

onto the small screen when 

he became one of the jury 

members of Masterchef 

Portugal, dedicated to cook-

ing. In the same year he 

opened his third restaurant: 

Nacional 100 Maneiras and 

he also published the book 

Papa Quilómetros, a tour through Portuguese cuisine, 

which, in 2012, became a television programme too. In 

2013, he went travelling with his family in a campervan to 

discover the food of several European countries, publish-

ing their adventures in weekly chronicles in the Expresso 

newspaper and on the papakms website. Lbujo’s latest ad-

venture was to launch an iPhone / iPad app, which, with 

a simple tap, allows you to travel through the regions and 

recipes of «Papa-Quilómetros».

O 100 Maneiras é uma fusão do 
tradicional com o inovador, do 

conhecimento com a imaginação. \\ 
100 Maneiras is a fusion of traditional 

with innovative, of knowhow  
with imagination.

DIETER KOSCHINA
Chef de Cuisine no Hotel Vila Joya
Chef de Cuisine at Hotel Vila Joya

OPINIÃO \\ OPINION

Uma das principais noções que tenho vindo a adquirir na 

minha carreira de chef é de que a verdadeira arte da gas-

tronomia reside na combinação e na associação de comi-

da e vinho. Esta combinação é a criação de um equilíbrio, 

de uma experiência, maior do que a soma das partes. É  

uma sinergia.

Talvez o paladar seja o mais subjetivo dos nossos sentidos. 

A perceção também influencia muito a forma como sabo-

reamos. Ou seja: duas pessoas nunca saboreiam a mesma 

coisa, nunca percecionam os mesmos sabores e paladares. 

Os vinhos certos conseguem sublimar os sabores de uma 

refeição, revelando paladares e nuances, um bom casa-

mento evidencia o caráter tanto da comida como do vinho.

A sensação é uma resposta imediata do organismo a um 

estímulo, e o vinho e a comida estão repletos de estímulos 

sensoriais. Por vezes, quando o vinho e a comida se aliam, 

nascem novos paladares. Frequentemente, esses pala-

dares são admiráveis e reforçam a harmonia e a sinergia 

dessa associação. Também sucede esses novos paladares 

revelarem-se muito desagradáveis.

O produto fala por si, tal como a qualidade. A tendência vai 

no sentido da simplicidade. E o meu melhor exemplo aqui, 

em Portugal, é o peixe, o peixe selvagem. É de uma quali-

dade admirável, uma maravilha!

No que toca aos vinhos, os jovens produtores vinícolas 

portugueses deixam que o vinho fale por si, e daí resul-

tam vinhos cada vez mais fantásticos. À mesa, tudo está 

nas mãos do chef e do sommelier. São eles quem têm de 

estudar as associações e de criar as combinações. Não é 

fácil, mas é uma tarefa apaixonante e desafiante. O ideal 

é quando se consegue uma combinação de comida ex-

celente, vinho excelente, na companhia de amigos num 

lugar fantástico. Após 23 anos no Vila Joya, há duas coisas 

que me fazem sentir feliz como uma criança: almoçar ou 

jantar com amigos no deslumbrante terraço do Vila Joya e 

visitar o mercado do peixe em Sagres. É simplesmente in-

crível, uma verdadeira inspiração!

A Verdadeira Arte da Gastronomia

One of the greatest insights that I have had in my career 

as a chef is that the very true art of gastronomy lies in the 

combination and pairing of food and wine. This combina-

tion is about creating a balance; it is about creating an 

experience that is greater than the sum of its parts. It is 

about synergy.

And taste is perhaps the most subjective of our senses. 

Perception, too, plays a large part in how we taste. In a nut-

shell, no two people will taste the same thing and sense 

the same exact flavours and tastes. The right wines can 

accentuate the good flavours of a meal, bringing out cer-

tain flavours and nuances. A good match enhances the 

characteristics of both the food and the wine.

Sensation is an organism’s immediate response to stimulus. 

Wine and food are loaded with sensory stimuli. Sometimes 

when wine and food come together, new flavours are born. 

And sometimes these flavours are amazing and strengthen 

the balance and synergy of the match. At other times, these 

new flavours can also prove to be very unpleasant.

The product speaks for itself, just as the quality does. The 

trend is towards simplicity. And my best example here, in 

Portugal, is the fish, the wild fish. Fish of amazing quality. 

A pure joy!

When it comes to wine, young Portuguese winemakers 

let the wine speak for itself and more and more amaz-

ing wines are the result. At the table it is all up to the chef, 

and the sommelier. They need to pair and to match. Not 

an easy task, but a beautiful and challenging one. But the 

best pairing is excellent food, excellent wine and the good 

company of friends in an amazing place. After 23 years 

at Vila Joya, there are two things that make me feel hap-

py, happy as a child: lunch or dinner with friends on Vila 

Joya’s breathtaking terrace, and visiting the fish market in  

Sagres. Simply incredible, what an inspiration!

The True Art of Gastronomy
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DON 
CASTELLANA

Requinte Italiano em Lisboa 
Italian Flair in Lisbon

TEXTO TEXT ANDREIA BARROS FERREIRA  \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY  1  ©NUNO ANDRÉ SANTOS; 2 A 4 ©NICOLAS LEMONNIER

SUPREME FLAVOURS

Situado no número 1 da Rua da Moeda, junto ao jardim 

do Mercado da Ribeira, numa das zonas mais antigas e 

nobres de Lisboa, o recentemente inaugurado Don Caste-

llana, herança do famoso Don Castellana em Angola, é um 

restaurante repleto de bom gosto e requinte, que promete 

conquistar os amantes da cozinha italiana.

Located at no.1, on the Rua da Moeda, next to the gar-

den of the Mercado da Ribeira, in one of Lisbon’s oldest 

and most exclusive quarters, the recently opened Don 

Castellana, legacy of the famous Don Castellana in Angola, 

is a restaurant rich in fine taste and sophistication, which 

promises to win over any fans of Italian cuisine. 

A decoração, em tons de dourado e púrpura, a remeter-

-nos para a elegância dos melhores restaurantes da Europa, 

será a primeira razão pela qual transporá as portas do Don 

Castellana. Depois, sentirá os aromas vindos da cozinha, 

fazendo-o viajar de imediato até Itália, e saberá que a pri-

meira vez neste restaurante não será a última.

São, aliás, esses sabores que certamente tornarão as 

visitas a este lugar obrigatórias. A proeza fica a dever-se 

ao chef italiano Riccardo Paglia, que veio de Luanda, onde 

conduzia o Don Castellana original, para apresentar em 

Lisboa pratos de sabores tradicionais de Itália, revestidos 

com o requinte e o saber de quem já viajou pelos quatro 

cantos do mundo. Funciona de segunda-feira a sábado, 

das 12h00 às 15h00 e das 19h00 à 01h00.

The décor, in hues of gold and purple, whisking you off 

to the elegance of Europe’s finest restaurants, will be the 

first reason causing you to cross the threshold of the Don  

Castellana. Then you’ll experience the aromas drifting 

from the kitchen, taking you off on a flying visit to Italy, 

and you’ll know that this first visit to the eatery will not be 

your last.

These flavours, incidentally, are just what will cause you 

to have to return to this place. This feat is down to Italian 

chef Riccardo Paglia, who came from Luanda, where he 

ran the original Don Castellana, to present in Lisbon dishes 

featuring traditional Italian flavours, coated in the refine-

ment and the knowhow of someone who has already trav-

elled to the four corners of the planet. Open from Monday 

to Saturday, from 12pm to 3pm, and from 7pm to 1am.



Villas&Golfe magazine represents a privileged experience 

in and beyond Portugal. It roots out the details that make 

every country, essentially ours, richer and more beautiful, 

reflecting what is being done around the world. It intro-

duces us to an array of places around the globe, from the 

best hidden to the most majestic, sharing its vision of re-

finement and good taste with readers. Warmest congratu-

lations to Villas&Golfe for 13 admirable years in existence. 

A revista Villas&Golfe representa uma vivência privile-

giada dentro e fora de Portugal. Vai ao encontro de por-

menores que tornam cada país, essencialmente o nosso, 

mais rico e mais belo, espelhando o que se faz pelo mundo 

fora. Dá-nos a conhecer variados pontos do Globo, des-

de os mais escondidos aos mais majestosos, partilhando 

com os leitores a sua visão de requinte e bom gosto. Mui-

tos parabéns à Villas&Golfe pelos seus respeitosos 13 anos 

de existência.

VILLAS&GOLFE AOS OLHOS DE...
VILLAS&GOLFE IN THE EYES OF…

ARTISTA PLÁSTICA \\ VISUAL ARTIST

Joana Vasconcelos

© CHRISTOPHER MORRIS/VII
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VINHO DO PORTO
Tesouro do Douro

Treasure from the Douro
TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  1 ©ORLANDO FONSECA; 2, 3, 4, 5, 6 ©MUSEU DO VINHO DO PORTO; 8 ©PEDRO GUIMARÃES; 9© RAMOS PINTO;  

10 ©REVISTA WINE – A ESSÊNCIA DO VINHO; 7, 11, 12, 13 ©JOÃO FERRAND, COLEÇÃO IVDP

SUPREME FLAVOURS

Forged in the terraces of Portugal’s Douro region, intense 

and powerful Port Wine is a unique Wine in the world, 

stimulating the senses and carrying in its flavours the 

history and tradition of a region that has, over the cen- 

turies, seduced the world with its Wines and their distinc-

tive personality.

With the aim of paying tribute to this age-old history 

of Port Wine and of the Douro Demarcated Region, the  

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto I.P (IVDP) held, on  

September 10, the first edition of Port Wine Day, an event 

that brought together producers and specialists at the 

Alfândega do Porto to celebrate the past but, above all else, 

to think about the future of this Portuguese treasure.

É dos socalcos do Douro que nasce o intenso e poderoso 

Vinho do Porto, um néctar único no mundo que desperta 

os sentidos e traz no seu sabor a história e tradição de uma 

região que tem, ao longo de séculos, seduzido o mundo 

com os seus vinhos de personalidade vincada. 

Com o propósito de prestar homenagem a esta história 

secular do Vinho do Porto e da Região Demarcada do 

Douro, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto I.P.  

(IVDP) promoveu, a 10 de setembro, a primeira edição do 

Port Wine Day, uma iniciativa que reuniu na Alfândega do 

Porto produtores e especialistas, que se juntaram para ce-

lebrar o passado mas, acima de tudo, pensar o futuro deste 

tesouro Português. 
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White, Rosé, Ruby and Tawny are the four versions of 

Port Wine, but there are many more variations and fla-

vours, so that much more than there being one moment to 

drink a Port, there is a Port for every moment.

Produced in the Douro region for many generations, 

the Wines of the Douro and Port can look to September 

10, 1756 as their most important date, as it was the day 

on which the Companhia Geral de Agricultura das Vinhas 

do Alto Douro was created and on which the world’s first 

ever demarcated winegrowing region was defined. In that 

moment, the unmistakeable connection of Port Wine to a 

territory, to a culture was recognised. Since then the world 

knows that Port Wine is only made in one place: in the 

terraces of Northern Portugal, in the Douro Demarcated  

Region, where 250,000 hectares of schistose soil combine 

with a unique climate to give rise to the sweet liquid gold.

Produced according to the method of interrupting fer-

mentation, Port Wine has an alcohol content of between 

Branco, Rosé, Ruby e Tawny são as quatro versões do  

Vinho do Porto, mas muitas mais são as variações e sa-

bores existentes, pelo que mais do que um momento para 

beber um Porto, existe um Porto para cada momento. 

Extraídos das terras do Douro há várias gerações, os vi-

nhos do Douro e do Porto têm a 10 de setembro de 1756 a 

sua data mais especial, por ser o dia em que foi criada a 

Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro 

e definida a primeira região vitivinícola demarcada e regu-

lamentada do mundo. Nesse momento, foi reconhecida a 

incontornável ligação do Vinho do Porto a um território, a 

uma cultura. Desde então, o mundo sabe que só num local 

é feito o Vinho do Porto: nos socalcos do Norte de Portugal, 

na Região Demarcada do Douro, onde 250 mil hectares de 

solos xistosos se unem a um clima único para dar origem 

a este doce ouro líquido.

Produzidos pelo método de interrupção da fermentação, 

os Vinhos do Porto apresentam entre 19% e 22% de álcool 
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To honour this very special history of Port Wine and 

of the Douro Demarcated Region, the IVDP organised the 

first Port Wine Day, which brought national and interna-

tional producers and specialists to the Alfândega do Porto 

on September 10 for a seminar focusing on the subjects 

of «Challenges of the Asian wine market» and «Future 

of matching food and wines», and a tasting session of 78 

Vintages from the first decade of the 21st century.

IVDP chairman, Manuel de Novaes Cabral, explains that 

this first Port Wine Day could 

only ever have taken place 

on the day on which the cre-

ation of the Douro Demar-

cated Region is celebrated 

and on which «the three 

pillars of denominations of 

origin: a geographical delimi-

tation, a body of rules and a 

supervisory and regulatory 

board» were defined.

Thus, on this anniversary, the IVDP launched «a debate 

directed to the future» with the intention of encouraging 

reflection on the path of Port Wine, its market position and 

its future. Thanks to the avenues explored and the contacts 

forged at the Alfândega do Porto, the chairman of the insti-

tute believes that «the results of this event will reach far 

beyond September 10, the results of this event will be felt 

right throughout the year» or even throughout the years. 

PORT WINE DAY

Só num local é feito o Vinho do Porto: 
nos socalcos do Norte de Portugal, na 
Região Demarcada do Douro. \\ Port 

Wine is only made in one place: in 
the terraces of Northern Portugal, in 

the Douro Demarcated Region.

por volume, sendo no entanto dotados de elegância e equi-

líbrio, numa combinação especial que estimula os sentidos.

Encorpado e poderoso, o Porto Ruby tem no toque de 

frutos vermelhos uma das suas principais características, 

enquanto o Porto Tawny concentra sabores, complexos e 

subtis, a frutos secos, baunilha e caramelo. A cor do Porto 

Rosé denuncia as notas de cereja, framboesa e morango e 

o Porto Branco pode ter cores que vão do branco pálido ao 

dourado e sabores entre o muito seco e o muito rico e doce.

Seja com frutos secos, uma tábua de queijos, um doce 

conventual ou a solo, o Vinho do Porto pode ser consumi-

do em diversas ocasiões, com a garantia de que cada uma 

delas se tornará ainda mais especial acompanhada pelos 

sabores exclusivos deste vinho.

19% and 22%, while at the same time is endowed with el-

egance and balance, in a special combination that stimu-

lates the senses.

Full bodied and powerful, Ruby Port has one of its main 

characteristics in its touch of red fruit, while Tawny Port 

concentrates the complex and subtle flavours of nuts, 

vanilla and caramel. The colour of Rosé Port exposes the 

hints of cherry, raspberry and strawberry, and White Port 

can vary in colour from pale white to golden, and in flavour 

between very dry and very rich and sweet.

Whether with nuts, a selection of cheeses, a traditional 

Portuguese dessert or on its own, Port Wine can be drunk 

on various occasions, with the guarantee that each one 

will be made even more special when accompanied by the 

exclusive flavours of this wine. 

Foi para honrar esta história tão especial do Vinho do 

Porto e da Região Demarcada do Douro que o IVDP orga-

nizou o primeiro Port Wine Day, que a 10 de setembro le-

vou produtores e especialistas nacionais e internacionais à  

Alfândega do Porto para um seminário em torno dos te-

mas «Desafios do mercado vinícola asiático» e «Futuro da 

harmonização da gastronomia e vinhos» e uma prova de 

78 Vintages da primeira década do século XXI. 

Manuel de Novaes Cabral, presidente do IVDP, explica 

que este primeiro Port Wine 

Day só poderia decorrer 

no dia em que se celebra a 

criação da Região Demar-

cada do Douro e em que se 

definiram «os três pilares 

das denominações de ori-

gem: uma delimitação geo-

gráfica, um corpo normati-

vo e uma entidade fiscali-

zadora e regulamentar». 

Assim, neste aniversário, o IVDP lançou «um debate vi-

rado para o futuro» com o propósito de fomentar a reflexão 

sobre o percurso do Vinho do Porto, a sua posição nos mer-

cados e o seu futuro. Graças às pistas de reflexão e contac-

tos que aconteceram na Alfândega do Porto, o presidente 

do instituto acredita que «os resultados desta iniciativa 

não morrem no dia 10 de setembro, os resultados desta 

iniciativa vão prolongar-se ao longo do ano» ou mesmo 
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ao longo dos anos. E é com esta e outras ações que o res-

ponsável defende estar a ser feito o que é mais importante 

para o setor: «valorizar o produto». A prova é que «o preço 

médio do Vinho do Porto tem subido nos últimos três anos 

de forma constante». 

E, sendo que cerca de 85% do Vinho do Porto se destina 

à exportação, é incontornável pensar nos mercados a que 

se destina. Numa altura em que França, Holanda, Bélgica, 

Estados Unidos e Reino Unido são os grandes mercados do 

néctar do Douro, o Port Wine 

Day propôs uma reflexão 

sobre os «Desafios do mer-

cado vinícola asiático». 

Debra Meiburg, Master of 

Wine considerada em 2012 

a sétima mulher mais in-

fluente do mundo do vinho 

e uma das speakers deste 

painel, lembra que, embora o conceito de Vinho do Porto 

seja «bastante novo para os asiáticos», é importante en-

trar nesse mercado e «garantir uma boa reputação». So-

bre o vinho, Debra Meiburg destaca o facto de ter «com-

plexidade e intensidade incríveis, sabores poderosos, mas 

ainda assim nuances elegantes». «É algo muito único, 

nenhuma outra região consegue produzir um vinho como 

este», remata a Master of Wine.

And it is with this and other actions that the chairman 

believes the most important for the sector is being done: 

«enhancing the value of the product». The proof is that 

«the average price of Port Wine has risen constantly in the 

last three years».

And, with about 85% of Port Wine destined for export, 

you can’t help but think about the markets to where it is 

being sent. At a time in which France, the Netherlands, 

Belgium, the United States and the United Kingdom are 

the major markets for the 

Douro’s nectar, Port Wine 

Day proposes the need to 

reflect on the «Challenges 

of the Asian wine market».

Master of Wine Debra 

Meiburg, considered in 2012 

the seventh most influential 

woman in the world of wine 

and one of the speakers of this panel, recalls that, although 

the concept of Port Wine is «very new for Asians», it is im-

Portant to enter this market and «to guarantee a good rep-

utation». When talking about Port Wine, Debra Meiburg 

highlights the fact that it has «incredible complexity and 

intensity, powerful flavours, but nonetheless elegant nu-

ances». «It is something very unique, no other region 

manages to produce a wine like this one», the Master of 

Wine concludes.

Já para o Master Sommelier João Pires, detentor de um tí-

tulo atribuído a menos de 200 pessoas em todo o mundo, «o 

que torna o Vinho do Porto especial é o facto de ser um dos 

melhores vinhos do mundo». Apaixonado por Portos Vinta-

ge muito antigos, acredita que embora tenha «que se rein-

ventar para conquistar alguns mercados, como o asiático», 

este é um vinho extraordinário, com «tudo para vingar».

Também apreciador de Vinho do Porto, Pedro Araújo, 

chef executivo do Hotel Fábrica de Chocolate, em Viana 

do Castelo, louvou a inicia-

tiva do IVDP, que fomentou 

«uma reflexão muito apro-

fundada sobre o que é a gas-

tronomia e o que é o Vinho 

do Porto». Embora confesse 

que «casar comida que leva 

chocolate com Vinho do 

Porto» seja particularmen-

te difícil, o chef é autor, no Hotel Fábrica de Chocolate, de 

combinações arrojadas, que tiram o máximo partido des-

tes dois ingredientes nobres.

Fazendo um balanço inteiramente positivo do Port Wine 

Day, Manuel de Novaes Cabral adianta que a intenção do 

IVDP é que «anualmente haja estes momentos de refle-

xão», para que se pense o passado, o presente e sobretudo 

o futuro do Vinho do Porto.

As for Master Sommelier João Pires, bearer of a title giv-

en to less than 200 people around the world, «what makes 

Port Wine special is the fact that it is one of the world’s fin-

est Wines». Passionate about very old Vintage Ports, he 

believes that although it has «to reinvent itself to conquer 

some markets, such as the Asian», this is an extraordinary 

wine, with «everything to gain».

Also a great fan of Port Wine, Pedro Araújo, executive 

chef at the Hotel Fábrica de Chocolate, in Viana do Castelo, 

praised the event by the 

IVDP, which promoted «a 

very detailed reflection on 

just what food is and just 

what Port Wine is». Al-

though he confesses that 

«matching food that con-

tains chocolate with Port 

Wine» is particularly dif-

ficult, the chef creates daring combinations at the Hotel  

Fábrica de Chocolate, which make the very most out of 

these two prime ingredients. 

Making an entirely positive assessment of Port Wine 

Day, Manuel de Novaes Cabral adds that the intention of 

the IVDP is that «these moments of reflection will take 

place every year», to ensure that the past, the present and 

above all else the future of Port Wine is thought about.

«Os resultados desta iniciativa não 
morrem no dia 10 de setembro» \\ 
«The results of this event will reach 

far beyond September 10»,
Manuel de Novaes Cabral

«Nenhuma outra região consegue 
produzir um vinho como este» 

\\ «No other region manages to 
produce a wine like this one»,  

Debra Meiburg

MANUEL DE NOVAES CABRAL DEBRA MEIBURG JOÃO PIRES PEDRO ARAÚJO



CHOPARD

Portadora de uma elegância soberana que deslumbra tan-

to pela riqueza como pelo refinamento dos seus detalhes, 

a coleção Imperiale da Chopard conta com novos prota-

gonistas. Ecoando a magnificência do Império Romano, os 

recentes membros da família Imperiale formam um con-

junto requintado de motivos arabescos, revelando a força 

e a beleza do roxo, a cor imperial desde os tempos bizanti-

nos. Uma das peças desta preciosa coleção de linhas orna-

mentais e voluptuosas é precisamente este par de brincos, 

cujos exemplares contemplam uma ametista rendilhada a 

ouro rosa de 18 quilates cravejado de diamantes.

A IWC Schaffhausen responde à tendência mundial para 

uma crescente procura de relógios com diamantes através 

do aperfeiçoamento da sua coleção Portofino. Neste âm-

bito, a atriz Cate Blanchett foi uma das protagonistas da 

sequência de imagens criada pelo reconhecido fotógrafo 

Peter Lindbergh para a IWC na pitoresca cidade portuária 

italiana de Portofino. A família de relógios passa, assim, a 

compreender três novos modelos midsize de 37 milímetros 

em 17 variantes de desenho: o Automático Fase da Lua, o 

Automático Dia e Noite e o Automático. Além da coleção 

Midsize, a IWC apresenta ainda três novas peças Portofino 

Automático numa caixa de 40 milímetros.

IWC Schaffhausen responds to the international trend to-

wards a growing demand for watches featuring diamonds 

through the improvement of its Portofino collection. In this 

regard, actress Cate Blanchett was one of the star turns 

in the sequence of images created by respected photog-

rapher Peter Lindbergh for IWC in the picturesque Italian 

port town of Portofino. The family of watches is thus now 

joined by three new 37-millimetre midsize models in 17 

design variants: the Automatic Moon Phase, the Auto-

matic Day and Night and the Automatic. In addition to the 

midsize collection, IWC also presents three new Portofino  

Automatic timepieces, in a 40-millimetre case. 

Boasting distinct elegance that stuns as much for the 

wealth as for the sophistication of its details, the Imperiale 

collection from Chopard features some new members. 

Echoing the magnificence of the Roman Empire, the lat-

est members of the Imperiale family form a refined series 

of arabesque motifs, revealing the power and beauty of 

purple, the imperial colour since byzantine times. This pair 

of earrings is one of the pieces in this precious collection 

of ornamental and voluptuous lines, and features an am-

ethyst wrapped in a woven lattice of 18-carat rose gold set 

with diamonds. 

IWC

\\SIXTH SENSE
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YVES SAINT LAURENT

Perseguindo a sua ambição de conquistar um lugar entre 

as melhores marcas de cosmética de luxo a nível mundial, 

a Yves Saint Laurent apresenta a linha de cremes anti-

-idade Or Rouge, que surge para desafiar sinais visíveis  

de envelhecimento.

O segredo do complexo único criado pela YSL SKINSCIEN-

CE, o Or Rouge GFCTM, combina o pistilo de açafrão – não de 

qualquer um, mas de uma variedade particular de açafrão 

oriunda de Marrocos – com o glicano X-Glycan. O resultado 

culmina num ritual de três passos – Or Rouge Creme, Or 

Rouge Eye Creme e Or Rouge Lotion –, envoltos em fras-

cos assinados por Noé Duchaufour Lawrence, que primam 

pela elegância, mesclando graciosamente o dourado, o 

preto e o vermelho.

Pursuing its ambition to win a place among the world’s 

finest luxury cosmetic brands, Yves Saint Laurent pre-

sents its Or Rouge range of anti-aging creams, developed 

to challenge the visible signs of aging. 

The secret of the unique complex created by YSL SKIN-

SCIENCE, the Or Rouge GFC™, combines the pistil of the 

saffron flower – not just any, but from a particular variety 

of saffron crocus from Morocco – with the glycan X-Glycan. 

The result is three-step ritual – Or Rouge Creme, Or Rouge 

Eye Creme and Or Rouge Lotion –, presented in containers 

designed by Noé Duchaufour Lawrence, which stand out 

for their elegance, gracefully blending gold, black and red.

Franco Pianegonda é um artista italiano que cria obras de 

arte em forma de joia, recorrendo frequentemente ao ouro, 

à prata, aos diamantes e às pedras preciosas. Criador das 

suas próprias tendências, Pianegonda considera-se mais 

um artista do que um designer, dando vida, não a meros 

acessórios decorativos, mas a autênticas esculturas feitas 

à mão que adornam o corpo feminino, transmitindo uma 

mensagem acerca de quem as usa. Entre as suas últimas 

propostas, destaca-se a coleção Sweet Ripples, cujos anel, 

brincos, colar e pulseira revelam linhas marcantes adorna-

das de ouro de 18 quilates, prata e diamantes.

Franco Pianegonda is an Italian artist who creates works 

of art in the form of jewellery, frequently using gold, silver, 

diamonds and precious stones. Creator of his own trends, 

Pianegonda sees himself more as an artist than a de-

signer, bringing to life, not just decorative accessories, but 

authentic handcrafted sculptures that adorn the female 

body, transmitting a message about the person wearing 

them. A highlight among his latest proposals is the Sweet 

Ripples collection, the ring, earrings, necklace and bracelet 

of which reveal striking lines adorned with 18-carat gold, 

silver and diamonds.

As propostas outono / inverno 2014-15 da Longchamp 

inspiram-se no espírito criativo, na independência e na 

elegância natural da mulher parisiense. O seu humor e a 

ocasião podem espelhar duas facetas distintas: uma de-

terminada e ambiciosa, que elege o couro com formas es-

truturadas, as peles macias e cores como o preto, o bege, o 

cinzento, o verde-escuro e o roxo; outra dotada de um es-

pírito mais boémio e descontraído, que prefere a sensuali-

dade das formas e dos materiais, nomeando uma paleta de 

cores que inclui padrões de animais enriquecidos com tons 

de vermelho e rosa.

The autumn / winter 2014-15 offerings from Longchamp 

take their inspiration in the creative spirit, in independ-

ence and in the natural elegance of the Parisian woman. 

Her mood and the occasion can reflect two different fac-

ets: one determined and ambitious, which chooses leather 

with structured forms, soft furs and colours such as black, 

beige, grey, dark green and purple; the other endowed with 

a more bohemian and relaxed spirit, which prefers the 

sensuality of forms and of materials, opting for a palette of 

colours that includes animals prints enriched with shades 

of red and pink. 

FRANCO PIANEGONDA

LONGCHAMP
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VERSUS VERSACE

Capturing the rebellious and sensual es-

sence of Versus Versace, giving it both 

a touch of freshness and sophistica-

tion, the capsule collection by Anthony  

Vaccarello for Versus Versace stands 

strong, provocative and daring. Despite 

also featuring menswear – with this the 

first time Vaccarello has designed pieces 

for men – we highlight female options 

here: mini dresses, maxi shirt dresses, 

jumpsuits and high heels. The ruling col-

ours are, without a doubt, black and white. 

Capturando a essência rebelde e sensual 

da Versus Versace, dando-lhe simultanea-

mente um toque de frescura e sofisticação, 

a coleção cápsula de Anthony Vaccarello 

para a Versus Versace assume-se forte, 

provocadora e ousada. Apesar de incluir 

também propostas masculinas – tendo 

sido a primeira vez que Vaccarello dese-

nhou peças para homem –, centremo-nos 

nas propostas femininas: vestidos bem 

reduzidos, vestidos longos drapeados, ma-

cacões e saltos altos. As cores rainhas são, 

sem dúvida, o preto e o branco.
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The last 13 years in Portugal have been troubled times.  

Politically, economically and socially. We have had five 

heads of government, two elections were brought forward, 

a serious economic crisis has caused companies to fold, 

and bankruptcy was on the cards. But in the midst of all 

this turmoil, the Villas&Golfe project was established, grew 

and became strong. It is now a landmark figure in the edi-

torial market and a standout leader in the market segment 

to which it is aimed. The strategic vision of the manage-

ment and its editorial coherence has made of Villas&Golfe 

a winning project, despite the treacherous waters in which 

it operates. Along with the quality of each issue, the maga-

zine has the ability to highlight the opportunities open to 

the country and which, unfortunately, it often wastes. But 

there is one opportunity that has not been wasted – creat-

ing an editorial project of this size and quality, which read-

ers and collaborators can now no longer do without. 

For a m tempos conturbados os dos últimos 13 anos em 

Portugal. A nível político, económico e social. Tivemos cin-

co chefes de governo, dois atos eleitorais foram antecipa-

dos, uma profunda crise económica encerrou empresas, a 

bancarrota esteve à porta. Mas, no meio desta borrasca, o 

projeto Villas&Golfe instalou-se, cresceu e consolidou-se. 

É hoje uma referência no mercado editorial e líder destacado 

no segmento de mercado a que se dirige. A visão estratégi-

ca da gestão e a coerência editorial fez de Villas&Golfe um 

projeto ganhador, apesar das águas tormentosas em que se 

movimenta. A par da qualidade de cada número, a revista 

tem a capacidade de evidenciar as oportunidades de que 

o país dispõe e que, infelizmente , muitas vezes desperdiça. 

Mas há uma oportunidade que não foi des aproveitada , a de 

criar um projeto editorial desta dimensão e qualidade, de 

que leitores e colaboradores já não podem prescindir.

VILLAS&GOLFE AOS OLHOS DE...
VILLAS&GOLFE IN THE EYES OF…

VICE-PRESIDENTE DA TIAC, PROFESSOR UNIVERSITÁRIO \\ DEPUTY CHAIRMAN OF TIAC, UNIVERSITY PROFESSOR

Paulo de Morais

A coleção Villeret da relojoeira suíça Blancpain conta 

com um novo e exclusivo membro, o Chronographe Pul-

somètre. Incorporando um novo movimento automático 

com uma função flyback no seu cronógrafo, este novo re-

lógio vem pela primeira vez equipado com um pulsómetro 

no seu mostrador que permite a medição rápida e precisa 

do número de batimentos cardíacos do seu portador. O 

Blancpain Villeret Chronographe Pulsomètre integra uma 

caixa em ouro rosa de 43,6 mm de diâmetro, completan-

do-se com uma requintada pulseira castanha em pele  

de crocodilo.

BLANCPAIN

\\QUINTESSENCE

The Villeret collection from Swiss watchmaker Blancpain 

has a new and exclusive member, the Chronographe Pul-

somètre. Featuring a new self-winding movement with 

flyback function in its chronograph, this new watch comes 

for the first time fitted with pulsometer on the dial, allow-

ing the quick and precise reading of the wearer’s heart 

rate. The Blancpain Villeret Chronographe Pulsomètre has 

a 43.6 mm diameter red gold case, teamed with a brown al-

ligator leather strap.
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Samsonite, one of the most powerful world brands in trav-

el equipment, introduces a deluxe version of the classic  

Lite-Cube suitcase. The new Lite-Cube DLX collection, 

available in aluminium and caramel or all black, is made 

out of Curv®, material used exclusively by Samsonite in 

suitcases, which contributes to their lightness and tough-

ness. Endowed with a sophisticated appearance, the  

Lite-Cube DLX is enriched with luxury details, with the use 

of leather and elegant stitching, as well as a range of ac-

cessories to ease luggage organisation.

A Samsonite, umas das mais poderosas marcas mundiais 

em equipamentos de viagem, introduz uma versão delu-

xe da clássica mala Lite-Cube. A nova coleção Lite-Cube 

DLX, disponível em alumínio metalizado com caramelo 

ou em preto total, é feita com o material Curv®, utilizado 

exclusivamente pela Samsonite nas malas de viagem, que 

contribui para a sua leveza e robustez. Dotada de um look 

sofisticado, a Lite-Cube DLX é enriquecida com detalhes 

de luxo, com o uso de pele e costuras elegantes, bem como 

um conjunto de acessórios que facilitam a organização  

da bagagem.

SAMSONITE 



Este outono / inverno, a Hackett London celebra o estilo do 

homem viajante com propostas que fundem sofisticação 

e versatilidade. Encarnando diferentes personagens e pe-

ças adaptadas a situações distintas, a coleção inclui casa-

cos com capuz, blusões de camurça reversíveis e malhas 

que prometem aquecer os dias mais frios da estação. Mas 

capta igualmente a essência da alfaiataria ao incorporar 

tecidos luxuosos e novos moldes para criar uma silhueta 

mais elegante e refinada. Além das malas de homem, a 

coleção Hackett Myfair expande-se para artigos em pele 

como caixas de charuto, bolsas de viagem, acessórios de 

mesa e jogos.

This autumn / winter, Hackett London celebrates the trav-

elling man’s style with proposals that merge sophistication 

with versatility. Broaching different characters and pieces 

adapted to distinct situations, the collection includes 

hooded jackets, reversible suede padded jackets and knits 

that promise to warm up the coldest days of the season. 

But they also capture the essence of tailoring with the 

use of luxury fabrics and new moulds to create a more el-

egant and refined silhouette. In addition to men’s bags, the  

Hackett Mayfair also contains leather goods, such as cigar 

case, travel bags, table accessories and games.

HACKETT LONDON

It was a great honour for me to be part of Villas&Golfe 

magazine, which is one of a kind.

A magazine that stands out for its level of information and 

good taste.

I wish it many, many years of success, forever.

And I’ll be there with you all. 

Foi para mim uma honra poder fazer parte da revista 

Villas&Golfe que é única no seu género.

Revista que prima pelo seu nível de informação e bom gosto.

Desejo muitos e muitos anos de sucesso, e sempre.

Comigo a acompanhar-vos.

VILLAS&GOLFE AOS OLHOS DE...
VILLAS&GOLFE IN THE EYES OF…

CANTORA \\ SINGER

Mariza



RANGE ROVER SPORT SVR

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©JAGUAR LAND ROVER

Rapidez, Dinâmica, Potência
Speed, Dynamics, Power

LUXURY  STYLE

The fastest, most dynamic and most powerful Land  

Rover model ever. The Range Rover Sport SVR, the first 

from the brand to feature the new high performance SVR 

logo, can accelerate from 0 to 100 km/h in just 4.7 seconds 

and reach an electronically limited top speed of 260 km/h.

The new SVR – entirely designed, developed and built in 

Great Britain – features a 5.0-litre V8 Supercharged engine 

boasting 550 hp and 680 Nm torque, 40 hp and 56 Nm more 

than the Range Rover Sport V8 S/C, without, however, 

compromising its fuel consumption.

Even more distinctive inside and out than its predeces-

sor, the new proposal from Land Rover features the ad-

vanced ZF 8HP70 eight-speed automatic transmission 

and all-wheel-drive chassis, optimised to complement its 

unrivalled performance. 
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O mais rápido, o mais dinâmico e o mais potente modelo 

Land Rover de sempre. O Range Rover Sport SVR, o pri-

meiro da marca a incorporar o novo logótipo SVR de alta 

performance, é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 

apenas 4,7 segundos e atingir uma velocidade máxima 

eletronicamente limitada de 260 km/h.

O novo SVR – totalmente desenhado, projetado e cons-

truído na Grã-Bretanha – contempla um motor 5.0 V8  

Supercharged com 550 cv de potência e 680 Nm de biná-

rio, mais 40 cv e 56 Nm comparativamente ao Range Rover 

Sport V8 S/C, sem, no entanto, comprometer o seu consu-

mo de combustível.

Ainda mais distinto por dentro e por fora do que o seu 

antecessor, a nova proposta da Land Rover contém uma 

avançada caixa automática ZF 8HP70 de oito velocidades e 

chassis com tração integral, otimizados para complemen-

tar um inigualável desempenho.
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LUXURY  STYLE

DREAMLINE 26M
Ilusão Dimensional \\ Dimensional Illusion

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA  PHOTOGRAPHY ©DL YACHTS DREAMLINE

Desvendado em setembro no Cannes Boat Show, o 

Dreamline 26M, a mais pequena embarcação da família 

Dreamline da DL Yachts, surge com um propósito revolu-

cionário, provando-se capaz de incorporar em 26 metros o 

espaço e o conforto de um iate de grandes dimensões.

Este mini-maxi iate, como se intitula, contempla uma 

generosa lista de inovações. Talvez o design do casco em 

forma de lâmina, desenvolvido por Giuseppe Arrabito, seja 

uma das mais evidentes, visto contribuir para elevar os 

Unveiled in September at Cannes Boat Show, the 

Dreamline 26M, the smallest vessel in the Dreamline fam-

ily from DL Yachts, arrives with a revolutionary purpose, 

proving itself able to fit the space and comfort of a large 

yacht into just 26 metres.

This mini-maxi yacht, as it is called, features a gener-

ous list of innovations. The blade shaped design of yacht’s 

hull, developed by Giuseppe Arrabito is probably one of 

the most obvious, seeing as it contributes to increasing  
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padrões de eficiência hidrodinâmica e de navegabilidade, 

bem como para reduzir o consumo de combustível.

Com espaço para 11 pessoas – oito hóspedes e três tri-

pulantes –, o Dreamline 26M ostenta um design (interior 

e exterior) concebido pelo arquiteto Enrico Gobbi, da Team 

For Design, refletindo diversas preocupações com a ele-

gância, o conforto e a perceção do mar a bordo. O barco 

possui ainda uma garagem na retaguarda que, além de al-

bergar um pneumático, se pode transformar em instantes 

num ginásio ou numa área de praia.

hydrodynamic efficiency and navigability levels, in addi-

tion to reducing fuel consumption.

With room for 11 people – eight guests and three crew 

members –, the Dreamline 26M boasts design (inside 

and out) created by architect Enrico Gobbi, from Team for  

Design, reflecting a slew of concerns about elegance, com-

fort and how the sea is perceived when aboard. The boat 

also features a garage aft, which, in addition to housing a 

rigid-hulled inflatable, can be transformed in moments 

into a gym or into a beach area.      

Villas&Golfe is an iconic magazine in the print media scene 

in Portugal. It was perhaps the first publication to focus ef-

fectively on quality of content and of presentation, produc-

ing from the outset issues that enhance the country and 

projects and players of the real estate, tourism and sports 

sectors that have been presented in it. When considering 

what sets it apart, I would highlight the fact that from the 

outset the magazine has been bilingual, something that 

was somewhat innovative 13 years ago. This focus on con-

tent for a broader readership than just national has always 

affirmed the magazine as a promotional tool for our coun-

try abroad and for welcoming foreigners visiting us. This 

is why it has been present in some of our hotels since the 

moment it first appeared.

A Villas&Golfe é uma revista icónica no panorama da im-

prensa escrita em Portugal. Foi talvez a primeira publica-

ção que apostou efetivamente na qualidade dos conteúdos 

e da apresentação, produzindo desde sempre edições que 

valorizam o país e os projetos e players do setor Imobiliário, 

Turístico e Desportivo que nela foram sendo apresentados. 

Eu destacaria como elemento diferenciador o facto de a 

revista ter desde o início apostado numa edição bilingue, 

o que há 13 anos atrás era algo inovador. Esta aposta em 

conteúdos para um público mais lato que apenas o nacio-

nal sempre afirmou a revista como uma ferramenta pro-

mocional do nosso país no exterior e de acolhimento aos 

estrangeiros que nos visitam, razão pela qual em alguns 

dos nossos hotéis ela está permanentemente presente 

desde a sua fundação.

VILLAS&GOLFE AOS OLHOS DE...
VILLAS&GOLFE IN THE EYES OF…

CEO GRUPO THEMA HOTELS & RESORTS \\ THEMA HOTELS & RESORTS GROUP CEO

Miguel Júdice 
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CASA DO 
INFINITO

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©JAVIER CALLEJAS 

Entre a Terra e o Mar 
Between the Land and the Sea

LUXURY  STYLE



Um pódio no paraíso, quase invisível, porque é de areia 

a sua cor e foi na areia que brotou. Horizontal como o mar, 

que se estende à sua frente, sereno, revolto, mas sempre 

infinito. Parece uma nau de pedra, moderna porém, intem-

poral, que a qualquer momento poderá partir em busca de 

novos mundos. 

É a Casa do Infinito, na milenar cidade de Cadiz, Espa-

nha, implantada num pedaço de éden, uma praia, em cujas  

A podium in paradise, almost invisible because it is 

coloured like sand and it is from the sand that it grew.  

Horizontal like the sea, which stretches out before it, se-

rene, rough, but always infinite. It looks like a stone ship, 

modern yet timeless, which could set sail at any moment 

in search of new worlds.

It is the House of the Infinite, in the ancient city of Cadiz, 

Spain, stood on a piece of Eden, a beach, near to which  

imediações há vestígios romanos. É em sua honra o traver-

tino romano, a pedra cor de areia que se funde com a praia, 

como um templo dissimulado em escarpas de montanha.

O luxuoso projeto, quase surreal, é da autoria do premiado 

arquiteto espanhol Alberto Campo Baeza. O desenho mi-

nimalista, a piscina na cobertura, o travertino que reveste 

todo o volume, as caixilharias invisíveis, as pequenas cla-

raboias que iluminam o interior e as plantas de desenho or-

togonal são alguns dos pormenores que farão deste volume 

Roman ruins can be found. The Roman travertine is in 

honour of this, the sand coloured stone which merges with 

the beach, like a temple disguised in mountain slopes.

The almost surreal, luxury project is designed by award 

winning Spanish architect Alberto Campo Baeza. The min-

imalist design, the swimming pool on the roof, the traver-

tine that lines the entire volume, the invisible window and 

door frames, the small skylights lighting up the interior 

and the orthogonal design of the floor plans are some of 
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uma varanda enorme, qual tribuna de medidas generosas 

virada para o majestoso cenário da natureza: o mar que se 

estende até onde o olhar alcança.

No nível inferior fica a parte privativa da casa. Um espaço 

central comum faz a integração entre os quartos, propor-

cionando acesso direto à praia. No interior habita o branco, 

quebrado aqui e além por mobiliário ou peças decorativas 

de cores quentes. E só assim as paredes e o piso, por serem 

claros, adquirem as cores do dia, da passagem das horas: 

cheios de luz vibrante ao romper da aurora; rubros quando 

o sol se põe e o horizonte se pinta de fogo.

Entre a terra e o mar, um pedaço de céu vestido de pedra 

nua: a Casa do Infinito… ou ainda mais além…

emerges and stretches its limbs, and a huge veranda, with 

a generous sized tribune facing the majestic natural set-

ting: the sea stretching out as far as the eye can see.

On the lower level we find the private areas of the house. 

A communal central space provides a hub between the 

different bedrooms, and direct access to the beach. The 

interior is home to white, interrupted here and there by 

furniture or decorative pieces in warm colours. And only 

thus do the walls and floor, as they light-hued, take on the 

colours of the day, of the passing hours: full of vibrant light 

as dawn breaks; red when the sun sets and the horizon is 

painted with fire.

Between the land and the sea, a piece of sky dressed in 

denuded stone: the House of the Infinite... or beyond...

um clássico da arquitetura contemporânea, perdurando no 

tempo, até ao infinito.

Parte da casa  de dois andares está localizada no interior 

de uma rocha sólida que fazia parte do terreno. Foi preciso 

escavar para construir, pedra sobre pedra, uma grande cai-

xa de 20 metros de largura por 36 metros de profundidade.

O genial projeto tem nos seus níveis superiores a área so-

cial da casa. A piscina fica no terraço, lugar de eleição para os 

olhos ávidos de azul. À sua volta, três paredes foram ergui-

das para quebrar a força dos ventos do litoral. Logo abaixo, a 

sala de estar integrada na sala de jantar possui uma clara-

boia circular, por onde a claridade assoma e se espreguiça, e 

the details that will make this a classic of contemporary 

architecture, lasting through time, to infinity. 

Part of the two-storey house is located within a solid 

rock, which was part of the terrain. They had to excavate to 

be able to build, stone by stone, a huge box, 20 metres wide 

by 36 metres deep.

The amazing project has its social areas on the upper 

levels of the house. The swimming pool in on the terrace, 

the right place to be if you love blue. Around it three walls 

have been raised to break the power of the coastal winds. 

Immediately beneath, the living room, joined by the din-

ing room, features a circular skylight, through which light 

O luxuoso projeto, quase surreal, é 
da autoria do premiado arquiteto 
espanhol Alberto Campo Baeza.  

\\ The almost surreal, luxury 
project is designed by award 

winning Spanish architect  
Alberto Campo Baeza.
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For me, Villas&Golfe is like a chef, wandering through the 

Portuguese-speaking world; it is a magazine of good taste.

An ever-elegant image and great quality print. 

As to its contents, the magazine’s profile matches its image 

and helps us to discover the best of each place featured.   

A Villas&Golfe é para mim como um cozinheiro itinerante 

no mundo lusófono e é uma revista de bom gosto.

Uma imagem sempre elegante e uma impressão de gran- 

de qualidade.

Quanto a conteúdos, o perfil da revista acompanha a sua 

imagem e ajuda-nos a descobrir o melhor de cada lo- 

cal reportado.

VILLAS&GOLFE AOS OLHOS DE...
VILLAS&GOLFE IN THE EYES OF…

COZINHEIRO, EMPRESÁRIO \\ CHEF, ENTREPRENEUR

Vitor Sobral

Between October 09 and 12, at Oceânico Victoria Golf Club, 

in Vilamoura, the most important Portuguese golf tourna-

ment once again brought together some of world’s best 

golfers. Bad weather forced the European Tour to can-

cel the third and final rounds, with the tournament de-

clared after the second round (36 holes) due to heavy rain.  

Aléxander Lévy (-18) was the overall winner of this, the 

8th edition of the Portugal Masters, with a win that earned 

him prize money of 250,000 Euros and the title of the first 

Frenchman to win the tournament. Second place was tak-

en by Belgian player Nicolas Colsaerts (-15) and third went 

to Chilean player Felipe Aguilar (-13). Portuguese players 

Pedro Figueiredo and Ricardo Melo Gouveia won some 

prize money in the Portugal Masters for the first time.

O mais importante torneio de golfe português voltou a reu-

nir entre 9 e 12 de outubro no Oceânico Victoria Golf Club, 

em Vilamoura, alguns dos melhores golfistas mundiais. O 

mau tempo forçou, porém, o European Tour a anular a ter-

ceira e última volta, tendo sido declarados como finais os 

resultados da segunda volta (36 buracos). Aléxander Lévy 

foi o grande vencedor desta 8.ª edição do Portugal Masters 

(-18), conquista que lhe valeu um prémio de 250 mil euros 

e o título de primeiro francês a vencer o torneio. O segun-

do lugar foi tomado pelo belga Nicolas Colsaerts (-15) e o 

terceiro pelo chileno Felipe Aguilar (-13). Já os portugueses 

Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia ganharam, pela 

primeira vez, um prémio monetário no Portugal Masters.

PORTUGAL MASTERS

\\SPORT SHOTS

ALÉXANDER LÉVY E JOÃO COTRIM FIGUEIREDO.

©STUART FRANKLIN, GETTY IMAGES LR
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ZENITH ROYAL CUP MARINA IBIZA

AÇORES LADIES OPEN

Foi entre os dias 2 e 5 de Outubro que o Batalha Golf Course, 

em São Miguel, acolheu a 4.ª edição do Açores Ladies Open, 

o mais importante torneio português de golfe feminino. 

O troféu foi conquistado pela norueguesa Tonje Daffinrud 

(-4) enquanto Daniela Prorokova (República Checa) ficou 

com o segundo lugar (-1) e Caroline Rominger (Suíça) com 

o terceiro (Par). Leonor Bessa, de apenas 16 anos, obteve 

a melhor classificação de sempre de uma portuguesa na 

competição, levando consigo o prémio de melhor amadora.

From October 02 to 05, Batalha Golf Course, in São Miguel, 

welcomed the 4th edition of the Açores Ladies Open, the 

most important ladies golf tournament in Portugal. The 

trophy was won by Norway’s Tonje Daffinrud (-4), while 

Daniela Prorokova (-1) (Czech Republic) took second place 

and Caroline Rominger (par) (Switzerland) came in third. 

Leonor Bessa, at just 16 years of age, obtained the best re-

sult ever of a Portuguese golfer in the event, taking home 

with her the prize for the best amateur.

A final em vela Zenith Royal Cup Marina Ibiza, na qual 

competiram 12 tripulações de dez nacionalidades dife-

rentes, juntou, entre 17 e 21 de setembro, alguns dos mais 

experientes velejadores mundiais. A regata, que constitui a 

última de três fases do circuito anual TP52 Barclays Super 

Series, patrocinado pela Zenith, foi conquistada pela equipa 

Quantum Racing, EUA, que se consagrou igualmente ven-

cedora da TP52 Barclays Super Series 2014.

The Zenith Royal Cup Marina Ibiza sailing final, in which 12 

crews of ten different nationalities competed, brought to-

gether, between September 17 and 21, some of the world’s 

most experienced sailors. The race, which represented the 

final of three phases of the TP52 Barclays Super Series an-

nual circuit, sponsored by Zenith, was won by the Quantum 

Racing team, USA, which was also crowned winner of the 

TP52 Barclays Super Series. 

©JOÃO MONIZ

PILAR DE MELO ANTUNES E LEONOR BESSA. 
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PORTO E NORTE
Um Destino de Golfe de Excelência

A First-rate Golf Destination

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 6, 7, 8 ©VIDAGO PALACE HOTEL; 2 ©FILIPE GUERRA; 3, 4, 5 ©AXIS GOLFE PONTE DE LIMA; 9 ©NUNO 
ANDRÉ SANTOS; 10, 11 ©ESTELA GOLF CLUB; 12, 13,14 ©GOLFE DE AMARANTE; 15, 17 OPORTO GOLF CLUB ©JORGE CASTRO; 16 ©OPORTO GOLF CLUB

PREMIUM SPORTS

Além da autenticidade, riqueza e diversidade que apresen-

ta enquanto destino turístico, o Norte de Portugal inclui 

cinco campos de golfe de 18 buracos que proporcionam 

condições ímpares para a prática da modalidade: desa-

fiantes níveis de dificuldade em diferentes greens, loca-

lizados em cenários encantadores tanto de mar como de 

montanha. Por que não unir esforços e promover a região 

enquanto destino de golfe de excelência? É esse o desígnio 

do Porto Golf Destination.

In addition to the authenticity, wealth and diversity it rep-

resents as a holiday destination, the North of Portugal is 

home to five 18-hole golf courses that offer unique condi-

tions for playing the sport: challenging levels of play on an 

array of layouts located in enchanting settings, both by the 

sea and in the mountains. Why not join forces and promote 

the region as a first-rate golf destination? This is the vow 

made by Porto Golf Destination.
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Foi no final de 2012 que os cinco principais campos de 

golfe da região Norte do país –, o Golfe de Amarante, o Estela 

Golf Club, o Oporto Golf Club, o Axis Golfe Ponte de Lima e 

o Vidago Palace Golf Course –, se associaram a uma mão 

cheia de prestigiadas unidades hoteleiras – a Casa da  

Calçada, o Hotel Solverde Spa & Wellness Center, o Hotel 

Axis Golfe Ponte de Lima, o Vidago Palace Hotel e o Prima-

vera Perfume Hotel – e ao serviço de transfer Parque Vip 

para criar o Porto Golf Destination.

Entre as iniciativas mais relevantes levadas a cabo pelo 

cluster destacam-se a presença em feiras internacionais 

do setor e o convite a jornalistas e operadores turísticos 

para visitarem o destino. «O cluster tem focado a sua 

atuação em dois mercados estratégicos, designadamente, 

França e Reino Unido. Em paralelo, há outros mercados que 

estão a ser alvo de atenção como é o caso de Espanha e 

Escandinávia», afirma Helena Gonçalves, diretora execu-

tiva da Associação de Turismo do Porto e Norte, entidade 

que apoia a iniciativa.

It was at the end of 2012 that the five leading golf cours-

es of the country’s northern region – Golfe de Amarante,  

Estela Golf Club, Oporto Golf Club, Axis Golfe Ponte de Lima 

and Vidago Palace Golf Course – joined up with a handful 

of prestigious hotels - Casa da Calçada, Hotel Solverde Spa 

& Wellness Center, Hotel Axis Golfe Ponte de Lima, Vidago 

Palace Hotel and Primavera Perfume Hotel – and with 

Parque Vip shuttle service to create Porto Golf Destination.

Highlights among the most important initiatives un-

dertaken by the business cluster include participating in 

international trade fairs and inviting journalists and tour 

operators to visit the destination. «The business cluster 

has focused its activity on two strategic markets, namely 

France and the United Kingdom. At the same time, there 

are other markets that are the target of our attention, in-

cluding Spain and Scandinavia», says Helena Gonçalves, 

executive director of the Porto e Norte Tourist Board, which 

supports the initiative.

Mais do que um destino de golfe por si só, o Porto Golf 

Destination visa divulgar a modalidade enquanto comple-

mento da oferta turística. «Pretende-se atingir os merca-

dos internacionais e dar a conhecer as possibilidades que 

o jogador e quem o acompanha têm de desfrutar de uma 

enorme diversidade de paisagem e de experiências num 

só destino», diz Sara Brandão, coordenadora do cluster. Na 

prática, são propostos dois passaportes, um de três e ou-

tro de cinco green fees, em 

que o jogador tem de expe-

rimentar pelo menos dois 

campos diferentes.

Dois anos passados, os 

resultados já se fazem sen-

tir. O número de jogadores 

internacionais que visita es-

tes campos de golfe tem au-

mentado, contribuindo para 

reduzir a sazonalidade do destino e para colmatar a escas-

sez de jogadores nacionais. Mais, o Norte do país recebeu 

este ano pela primeira vez o Senior Open Portugal, um im-

portante passo para a afirmação da região enquanto des-

tino de golfe. Daqui para a frente, Helena Gonçalves revela 

que «o objetivo é sem dúvida o incremento das voltas in-

ternacionais no destino e direcionar a atuação para outros 

mercados internacionais».

More than a golf destination in its own right, Porto Golf 

Destination intends to promote the sport as a complement 

of tourist facilities and services. «The aim is to reach inter-

national markets and introduce the possibilities that golf-

ers and those travelling with them have of enjoying a huge 

diversity of landscapes and experiences in a single desti-

nation», says Sara Brandão, the business cluster’s coordi-

nator. In practice there are two «passports» on offer, one 

with three and another with 

five green fees, with which 

players can experience at 

least two different courses.

Two years down the line 

and the results are already 

being felt. The number of in-

ternational players visiting 

these golf courses has risen, 

contributing to reducing the 

region’s seasonality, and remedying the lack of national 

players. What’s more, this year the North of Portugal host-

ed the Senior Open Portugal for the first time, an important 

step in the region’s assertion as a golf destination. Helena 

Gonçalves reveals that, from now on «the goal is with-

out doubt increasing the number of international rounds 

played in the destination and directing our activity towards 

other international markets».

O cluster tem focado a sua atuação 
em dois mercados estratégicos: 

França e Reino Unido. \\ The 
business cluster has focused its 

attention on two strategic markets: 
France and the United Kingdom.  

HOTÉIS \\ HOTELS

06 HOTEL SOLVERDE SPA & WELLNESS CENTER

07 PRIMAVERA PERFUME HOTEL

08 HOTEL AXIS GOLFE PONTE DE LIMA

09 CASA DA CALÇADA

10 VIDAGO PALACE HOTEL

CAMPOS DE GOLFE \\ GOLF COURSES

01 GOLFE DE AMARANTE 

02 ESTELA GOLF CLUB 

03 OPORTO GOLF CLUB 

04 AXIS GOLFE PONTE DE LIMA

05 VIDAGO PALACE GOLF COURSE
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«As nossas perspetivas são 
realmente otimistas»\\ «We 

are really optimistic about it all»

AXIS GOLFE PONTE DE LIMA
MANUEL FRANCISCO DE MIGUEL

«A recetividade excedeu as nossas melhores expectativas»
«The response has exceeded all our expectations»

O Axis Golfe Ponte de Lima apresenta-se como um dos 

mais completos e atrativos traçados de golfe do país, rece-

bendo anualmente cerca de 12 mil praticantes. Insere-se 

de forma harmoniosa na natureza, oferecendo um percur-

so de seis mil metros, com 18 buracos par 71, tendo maior 

fama o número 3 por ser um dos mais longos da Europa.

Manuel Francisco de Miguel, administrador do Grupo 

Axis Hotéis & Golfe, entende que a inclusão neste cluster 

veio dar ao Axis Golfe Ponte de Lima a visibilidade que 

procurava em certames internacionais. «Portugal, errada-

mente, é apenas reconhecido como destino de golfe a Sul, 

concretamente no Algarve e na região de Lisboa», pelo que 

«a importância do surgimento deste cluster tem como pro-

pósito criar um destino de golfe, Porto Golf Destination». 

Axis Golfe Ponte de Lima is one of the country’s most 

comprehensive and attractive golf layouts, welcoming 

12,000 golfers every year. It blends harmoniously into its 

natural surroundings, offering an 18-hole, par 71 course 

covering six thousand metres. The course’s 3rd hole stands 

out from the rest for being one of Europe’s longest holes.

Manuel Francisco de Miguel, manager of the Axis Ho-

téis & Golfe group, believes that being part of this business 

cluster has given Axis Golfe Ponte de Lima the visibility it 

was looking for at international fairs. «Portugal, mistak-

enly, is only recognised a golf destination in the south and 

more precisely in the Algarve and in the Lisbon region», so 

that «the purpose of the importance of the creation of this 

business cluster is to create a golf destination, Porto Golf 

Os elementos diferenciadores do Porto e Norte são, na sua 

opinião, fundamentalmente cinco: «gastronomia / vinhos, 

natureza, a particularidade e história das nossas cidades, a 

singularidade dos nossos campos, e o Porto / Douro, que 

neste momento será o que tem maior destaque».

Ao que tudo indica, a estratégia tem surtido efeito. «A 

recetividade excedeu as nossas 

melhores expectativas, provo-

cando o interesse acrescido dos 

operadores internacionais de 

golfe, especialmente dos merca-

dos francês, holandês e inglês», 

adianta Manuel Francisco de 

Miguel. «Paralelamente, também o público em geral tem 

demonstrado uma crescente recetividade a esta nova pro-

posta, beneficiando não apenas o golfe mas também os 

hotéis envolvidos nesta iniciativa», acrescenta. «As nossas 

perspetivas são realmente otimistas», diz o administrador, 

mas alerta para a necessidade de «um trabalho de fundo 

que exigirá uma constante dedicação à promoção e aus-

cultação de novos mercados».

Destination». In his opinion, there are five things that set 

Porto e Norte apart: «food / wine, nature, the unique quali-

ties and history of our cities, the singularity of our courses, 

Oporto / the Douro, which at the moment is what stands 

out the most».

From all appearances the strategy seems to have 

worked. «The response has 

exceeded all our expectations, 

bringing about increased in-

terest from international golf 

operators, especially from the 

French, Dutch and English 

markets», adds Manuel Fran-

cisco de Miguel. «At the same time, the general public has 

shown growing interest in this new proposal, benefitting 

not only golf but also the hotels involved in this initiative», 

he adds. «We are really optimistic about it all», says the 

manager, while warning of the need for «intensive work, 

which will require constant dedication to promotion and 

sounding out new markets».
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VIDAGO PALACE GOLF COURSE 
ALEXANDRE BARROSO

«Sem este movimento associativo nada seria possível»
«Without this associative movement none of it would be possible»

Mantendo a identidade do desenho original de Macken-

zie Ross (construído em 1936), o campo de golfe do Vidago 

Palace, hoje par 72, foi redesenhado pela Cameron & Powell. 

Um percurso que desafia os jogadores com tees e greens 

em níveis elevados, marcado por grandes contrastes cujo 

denominador comum se espelha no respeito pela envol-

vente natural.

Alexandre Barroso, diretor de golfe do Vidago Palace 

Hotel, indica que a grande mais-valia da região enquanto 

destino para a prática da modalidade reside na diversidade 

de atividades que oferece, relembrando que «tem quatro 

locais classificados como Património Mundial pela UNES-

CO, a extraordinária simpatia das suas ‘gentes’, gastrono-

mia e vinhos de excelente qualidade a preços muito aces-

Retaining the identity of the original design by Mackenzie 

Ross (built in 1936), the Vidago Palace golf course, now a 

par 72, has been redesigned by Cameron & Powell. A layout 

that challenges players with tees and greens at high eleva-

tions, marked by great contrasts whose common denomi-

nator is reflected in respect for the natural surroundings.

Alexandre Barroso, golf director of the Vidago Palace 

Hotel, reveals that the region’s greatest asset as a destina-

tion for playing the sport lies in the diversity of activities 

it offers, recalling that «it is home to four UNESCO World 

Heritage Sites, the extraordinary friendliness of its people, 

food and wine of exceptional quality at very affordable 

prices, and the centres of many historic cities to visit». And 

it also has a golfing tradition. «We have to remember that 

síveis, e os centros de muitas cidades históricas para visi-

tar». E tem igualmente tradição de golfe. «Temos de relem-

brar que o golfe, em Portugal, nasceu a Norte, no Oporto, 

em 1890, e a qualidade e diversidade dos seus campos 

completa o destino como um todo».

«O Porto Golf Destination nasce pela necessidade dos 

vários campos se promo-

verem internacionalmente, 

e para que isso seja possível 

é necessário enquadrá-los 

num destino. Sem este mo-

vimento associativo nada 

seria possível», admite  

Alexandre Barroso, parti-

lhando que tem sentido uma enorme aceitação, «ao ponto 

de o Vidago Palace ter quase dobrado as voltas internacio-

nais em apenas dois anos».

«Tenho uma enorme esperança de que o golfe venha a 

ser um produto muito importante para a região, atraindo 

turistas de uma classe económica alta em épocas de me-

nor afluência. Estou também convencido de que o Porto 

Golf Destination, indiretamente, poderá atrair investidores 

para a região», conclui.

golf, in Portugal, was born in the North, at the Oporto, in 

1890, and the quality and diversity of its courses complete 

the destination as a whole».

«Porto Golf Destination comes from the need of vari-

ous courses to promote themselves internationally, and 

to make this possible you have to bring them together as 

a destination. Without this 

associative movement none 

of it would be possible», 

admits Alexandre Barroso, 

sharing that he has felt great 

acceptance, «to the point 

where the Vidago Palace has 

almost doubled the number 

of rounds by international players in just two years».

«I have a great hope that golf will become a very im-

portant product for the region, attracting tourists of a high 

income class in seasons of lower tourist flows. I am also 

convinced that the Porto Golf Destination, indirectly, may 

attract investors to the region», he concludes.

«O Vidago Palace quase dobrou as 
voltas internacionais em apenas dois 
anos» \\ «Vidago Palace has almost 

doubled its rounds by international 
players in just two years»
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ESTELA GOLF CLUB 
ALEXANDRE QUINTAS E SOUSA

«O destino encontra-se num processo de afirmação»
«The destination is finding its feet»

O Estela Golf Club, situado perto da Póvoa de Varzim, 

debruça-se sobre o Atlântico, oferecendo vistas arrebata-

doras sobre o mar. Este campo links estende-se por quase 

6300 metros, incluindo um par de 72, um course rating de 

72,7 e um slope rating de 131.

Alexandre Quintas e Sousa, presidente do clube funda-

do em 1989, concorda que a região ganha pela diversidade 

e qualidade da sua oferta, mas também pela proximidade 

do aeroporto do Porto ao centro da cidade e pela existência 

de boas infraestruturas viárias, não esquecendo a simpa-

tia dos portugueses e a apetência que demonstram para 

línguas estrangeiras. «É um destino que se encontra num 

processo de afirmação, mas estou seguro de que, pela di-

versidade dos campos e pela oferta de produtos turísticos 

complementares, encontrará rapidamente o seu lugar nos 

destinos de golfe europeus», acredita o responsável.

«A criação do cluster gerou uma enorme e rápida re-

cetividade por parte dos operadores turísticos e dos jor-

nalistas, o que seria extraordinariamente difícil de atingir 

se cada campo apostasse exclusivamente na promoção 

individual», comenta o presidente do Estela Golf Club, re-

conhecendo a importância de ações como a «aposta nos 

convites a jornalistas e a operadores turísticos, fundamen-

tal para dar a conhecer a região e os produtos turísticos dis-

poníveis, uma vez que lhes são, em geral, completamente 

desconhecidos». «Paralelamente, está a ser desenvolvido 

um site para divulgar as iniciativas do cluster e explorar os 

canais online», adianta.

Estela Golf Club, located close to Póvoa de Varzim, is 

perched above the Atlantic, offering stunning views of the 

sea. This par 72 links course extends over almost 6300 

metres, has a course rating of 72.7 and a slope rating of 131.

Alexandre Quintas e Sousa, chairman of the club founded 

in 1989, agrees that the region excels for the diversity and 

quality of what it has to offer, but also for its proximity to 

Oporto airport and to the city and for the existence of great 

road facilities, not forgetting the friendliness of the Portu-

guese and their propensity for foreign languages. «It is a 

destination that is finding its feet, but I am sure that, given 

the diversity of courses and the choice of complementary 

tourism products, it will quickly takes its place among the 

golf destinations of Europe», the chairman believes.

«The creation of the business cluster has generated 

huge and quick response from tour operators and from 

journalists, which would be extraordinarily difficult to 

achieve if each course focused exclusively on its own pro-

motion», the chairman of Estela Golf Club explains, recog-

nising the importance of activities such as «focusing on 

inviting journalists and tour operators, fundamental for 

introducing people to the region and the tourism products 

available, given that, for the most part, nobody has heard 

of them». «A site is being developed at the same time, to 

promote the business cluster’s initiatives and to explore 

online channels», he adds.

«A criação do cluster gerou uma 
enorme e rápida recetividade por 
parte dos operadores turísticos e 

dos jornalistas» \\  «The creation of 
the business cluster has generated 
huge and quick response from tour 

operators and from journalists»

Na sua opinião, o destino será divulgado de uma forma 

mais célere graças ao prestígio que o golfe nacional tem 

além-fronteiras, às atuais rotas aéreas para o Porto e novas 

que estão previstas no curto prazo. A propósito, Alexandre 

Quintas e Sousa salienta que «a criação de rotas aéreas 

para a Escandinávia, que neste momento está a ser equa-

cionada, representará um enorme acréscimo de turistas de 

golfe para a região Norte». Por enquanto, apesar de aceitar 

que os resultados não são imediatos, faz um balanço ex-

tremamente positivo do cluster, revelando que as receitas 

do Estela Golf Club provenientes do mercado externo têm 

vindo a aumentar.

In his opinion, the destination will be promoted at a faster 

pace thanks to the prestige that national golf enjoys abroad, 

to the current air routes to Oporto and new ones planned 

in the short term. With this in mind, Alexandre Quintas 

e Sousa stresses that «the creation of new air routes to 

Scandinavia, which is being considered at the moment, will 

represent a huge increase in golf tourists to the region of 

the North». For the time being, despite accepting that the 

results aren’t immediate, he has a very positive view of the 

business cluster, revealing that the turnover from the for-

eign market at Estela Golf Club has risen. 
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GOLFE DE AMARANTE
ORIOL JUVÉ

«O cluster está cada vez mais forte e organizado»
«The business cluster is increasingly strong and more organised»

Envolto por diversas formações montanhosas – Marão, 

Aboboreira e Alvão – que lhe conferem um enquadramen-

to natural ímpar, o Golfe de Amarante estende-se por 5030 

metros, contemplando 18 buracos par 68.

De acordo com Oriol Juvé, diretor geral da Casa da Calçada 

Relais & Chateaux e coordenador de vendas e marketing 

do Golfe de Amarante, «a criação deste cluster tem sido 

fundamental para dar a conhecer o Norte de Portugal como 

uma região de golfe, coisa que até 2012 nunca aconteceu». 

Enumerando os argumentos que fazem da região um des-

tino de golfe distinto de qualquer outro, Oriol Juvé começa 

por referir que os cinco campos de 18 buracos que integram 

o cluster «estão a uma distância média de 45 minutos uns 

dos outros», ganhando pela sua diferença. «Temos cam-

pos links, como o Estela; campos mistos de montanha e 

park land, Vidago e Ponte de Lima; campos completamen-

te de montanha, Amarante; e campos com um prestígio 

internacional muito importante, como o Oporto, um dos 

mais antigos da Europa». Tendencialmente direcionado 

«para grupos ou individuais que consideram o golfe uma 

das componentes da viagem, mas não a componente prin-

cipal», o perfil do visitante, segundo o responsável, corres-

ponde geralmente a grupos mistos de idades a partir dos 

40-45 anos.

«A recetividade tem sido fantástica», partilha Oriol Juvé. 

Reconhece que os campos do cluster, globalmente, têm 

sentido um incremento na procura internacional e exem-

plifica com os números do campo que representa. «O Golfe 

de Amarante tem subido uma média de 21% a nível de 

voltas internacionais e, em geral, tem subido 6% de um  

Surrounded by a series of mountainous chains – Marão, 

Aboboreira and Alvão – which give it a unique natural set-

ting, the par 68, 18-hole Golfe de Amarante develops over 

5030 metres.

According to Oriol Juvé, managing director of the Casa 

da Calçada Relais & Chateaux and sales and marketing 

coordinator of Golfe de Amarante, «the creation of this 

business cluster has proved fundamental in introducing 

the North of Portugal as a golf region, something that un-

til 2012 had never happened». Listing the arguments that 

make the region a golf destination unlike any other, Oriol 

Juvé begins by mentioning that the five 18-hole courses 

that figure in the business cluster «are an average dis-

tance of 45 minutes away from each other», while benefit-

ting from their diversity. «We have links courses, such as 

Estela; courses that are a mix of mountain and park land, 

Vidago and Ponte de Lima; courses that are entirely set 

in mountain scenery, Amarante; and courses with very 

important international prestige, such as Oporto, one of  

Europe’s oldest». With a tendency towards being aimed 

«at groups or individuals that consider golf as a part of a 

holiday, but not its main component», the visitor profile, 

according to the coordinator, generally corresponds to 

mixed groups of ages from 40-45 years. 

«The response has been fantastic», Oriol Juvé shares. He 

acknowledges that the business cluster’s courses, overall, 

have felt a rise in international demand, before illustrat-

ing this with figures from the course he represents. «Golfe 

de Amarante has an average of 21% more international 

rounds and, in general, has increased 6% year on year», as 

«É um destino para quem considera 
o golfe uma das componentes da 

viagem» \\ «It is a destination for 
anyone who considers golf to be one 
of the components of their holiday»

ano para outro», resultado da crescente notoriedade 

«tanto a nível do cliente final como dos operadores turís-

ticos internacionais».

«Os cinco campos e os outros parceiros que fazem parte 

do cluster são sobretudo ‘amigos’ que se ajudam entre si, 

que ajudam a região a continuar a crescer», diz Oriol Juvé. 

Com boas perspetivas para o futuro, defende que «o cluster 

está cada vez mais forte e organizado» e relembra a impor-

tância que o lançamento do website Porto Golf Destination, 

no final de 2014, terá para alcançar novos mercados.

a result of the growing renown «both in terms of final con-

sumers and of international tour operators».

«The five courses and the other partners that are part 

of the business cluster are above all else ‘friends’ helping 

each other out to help the region continue to grow», says 

Oriol Juvé. With good prospects for the future, he says that 

«the business cluster is increasingly strong and more or-

ganised» and recalls the importance that the launch of the 

Porto Golf Destination website at the end of 2014 will have 

in reaching new markets.
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«Faltava uma oferta conjunta que 
permitisse ao jogador programar 
umas verdadeiras férias de golfe 

neste destino» \\ «We were missing 
a comprehensive package that would 

allow a golfer to plan a proper golf 
holiday in this destination»

OPORTO GOLF CLUB
MANUEL SILVA CARVALHO

«Será possível potenciar ainda mais esta ideia»
«It will be possible to enhance this idea even more»

Fundado em 1890, o Oporto Golf Club é o mais antigo clu-

be de golfe da Península Ibérica e um dos primeiros a ní-

vel europeu. O campo, com uma extensão de 5640 metros, 

oferece hoje 18 buracos, par 71, não obstante as notáveis 

alterações por que passou ao longo de mais de um século.

Manuel Silva Carvalho, diretor do Oporto Golf Club, subli-

nha que «a iniciativa da criação de um cluster envolvendo 

estes cinco campos permitiu, pela primeira vez, que se ofe-

recesse o Norte de Portugal como um verdadeiro destino 

de golfe». «Este conceito é fundamental se pensarmos 

que a região dispõe hoje de todo um conjunto de infraes-

truturas hoteleiras, aeroportuárias, rede viária e de trans-

portes de elevadíssimo nível», afirma o responsável.

Em seu entender, o Norte de Portugal enquanto destino 

de golfe passou, deste modo, a oferecer «cinco campos 

de 18 buracos de grande qualidade e características muito 

diferentes entre si». «O jogador de golfe que escolha esta 

região para uma ‘viagem de golfe’, tem assim assegurada a 

diversidade e qualidade dos campos, e um conjunto de op-

ções que fazem desta região um destino turístico de elei-

Founded in 1890, Oporto Golf Club is the oldest golf club 

on the Iberian Peninsula and one of the first in Europe. The 

par 71, 18-hole course extends over 5640 metres, notwith-

standing the major changes that it has gone through over 

more than a century.

Manuel Silva Carvalho, Oporto Golf Club’s director, 

stresses that «the initiative of creating a business clus-

ter featuring these five courses has enabled the North of  

Portugal, for the first time, to be offered as a true golf desti-

nation». «This concept is fundamental when you consider 

that the region now has a whole series of hotel, airport, 

road and transport facilities of exceptional quality», the 

director explains.

In his opinion, as a golf destination the North of Portugal 

now offers «five 18-hole golf courses of great quality and 

of greatly varying characteristics». «Golfers choosing this 

region for a ‘golf trip’ will thus have guaranteed course di-

versity and quality, and a series of options that make this 

region a tourist destination of choice on a world level», 

adds Manuel Silva Carvalho. The results are clear to see: 

ção a nível mundial», completa Manuel Silva Carvalho. Os 

resultados são evidentes: «o Oporto Golf Club tem sido já vi-

sitado por vários grupos de estrangeiros que se deslocaram 

ao Norte de Portugal para fazerem este circuito de golfe».

Seguro do potencial do Norte enquanto destino de golfe, 

o diretor evidencia a relevância de se «continuar o percur-

so iniciado há apenas dois anos e, por outro lado, alargar os 

mercados a que pretendemos chegar».

«Oporto Golf Club has already been visited by several 

groups of foreigners coming to the North of Portugal to play 

this golf circuit».

Sure of the potential of the North as a golf destination, 

the director highlights the importance of «continuing 

down the path started just two years ago and, on the other 

hand broadening the number of markets which we intend 

to reach».



Villas&Golfe: two words I have little trouble in liking. Villa 

or house is the place where we settle to create our nest. 

Right from the outset and in a clear and attractive manner, 

this magazine has shown us dream villas, inspiring us and 

fuelling our imagination. If the villa requires my interest, 

golf much more so. I am an amateur golfer and I revel in 

the beautiful scenery of the golf courses illustrated in the 

luxurious pages of this magazine. Flicking through it we 

pass through a world of glamour.

Recently this magazine has started being published in 

Angola with its own format, showing us not only its land-

scape, but also ways of thinking, the major evolution it is 

going through, bringing it closer to our lives.

The quality and class of this magazine don’t leave us unaf-

fected. This flight from routine can be seen in every pub-

lication through the simplicity and lightness with which 

Maria Amélia Pires presents her editorial to us. Paulo  

Martins is an excellent chairman and professional, infect-

ing us with his energy and openness to new horizons.

Congratulations to the entire team for their great work!

Villas&Golfe: duas palavras que me agradam sem grande 

esforço. Villa ou casa é o local onde pousamos para criar 

o nosso ninho. Desde o início e de uma forma clara e ape-

tecível, esta revista mostra-nos villas de sonho que nos 

inspiram e alimentam o nosso imaginário. Se a villa requer 

o meu interesse, o golfe muito mais. Sou um jogador ama-

dor e delicio-me com a beleza dos campos que ilustram as 

luxuosas páginas desta revista. Folheando-a percorremos 

um mundo de glamour.

Recentemente surgiu a publicação em Angola com um 

formato próprio, que nos mostra não só a sua paisagem, 

como também as maneiras de pensar, a grande evolução 

que atravessa, aproximando as nossas vidas.

A qualidade e categoria desta revista não nos deixam in-

diferentes. O escape da rotina surge em cada publicação, 

pela simplicidade e leveza com que Maria Amélia Pires 

nos apresenta o seu editorial. Paulo Martins é um excelen-

te presidente e profissional que nos contamina com a sua 

energia e abertura de horizontes. 

Muitos parabéns a toda a equipa pelo seu grande trabalho!

VILLAS&GOLFE AOS OLHOS DE...
VILLAS&GOLFE IN THE EYES OF…

HEAD WINEMAKER & CEO RAMOS PINTO \\ RAMOS PINTO HEAD WINEMAKER & CEO 

João Nicolau de Almeida 




