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Just as we promised, here we are again, with this, the first 

issue of 2015.

It’s the time of year for making new promises, of making 

the same ones again, or for forgetting others too, because 

sometimes giving up is an act of courage. In the following 

pages, we reiterate our promise to bestow you with luxury, 

glamour and wellness. In addition to the idyllic destina-

tions that we have already got you used to, to the unfor-

gettable flavours, to the objects of desire, to the people who 

stand out through their merit, etc., we also talk about cour-

age, in the feminine.

Wife, mother, professional... a huge challenge, often with 

the burden of guilt and judged by a society in which there 

is no longer any legal discrimination – when it comes to 

rights and obligations –, but which is still singled out and 

denounced. Even though some pseudo-modern mentalities 

deny it, it is easy to see when it comes to women entering 

professions such as politics, business, art production, culture 

events, etc., and in the salaries they receive.

In this issue we bring the voice of courage to women, so that 

they rise professionally in a world that was entirely mas-

culine until just a few decades ago. And in listening to the 

words of Maria de Belém Roseira, Paula Teixeira da Cruz,  

Assunção Cristas, Maria da Glória Garcia, Isabel Ferreira, 

Guta Moura Guedes and Mónica Santiago, we also pay 

tribute to every women, those anonymous faces who bend 

backwards every day, always with the same commitment, 

to accept the gift of being women, to change mentalities, to 

show extraordinary abilities, to be different, yet equal. 

We wish you all a very happy 2015! 
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Tal como prometemos, aqui estamos de novo, com esta 

que é a primeira edição de 2015.

Tempo de novas promessas, de renovar outras, ou de es-

quecer outras ainda, porque às vezes desistir é sinónimo 

de coragem. Nas páginas que se seguem, reiteramos a nos-

sa promessa de o presentear com luxo, glamour e bem-

-estar. Para além dos lugares idílicos a que já o habituámos, 

dos sabores inesquecíveis, dos objetos desejados, das pes-

soas que, por mérito, se destacam, etc., falamos também 

de coragem, no feminino.

Esposa, mãe, profissional… um desafio enorme, muitas ve-

zes carregado de culpa e julgado por uma sociedade em 

que já não há discriminação jurídica – no que se refere a di-

reitos e obrigações –, mas que ainda é apontado e recrimi-

nado. Ainda que algumas mentalidades pseudomodernas 

o neguem, é bem visível no acesso da mulher à atividade 

política, empresarial, produção artística, manifestações 

culturais, etc., e nos salários auferidos. 

Nesta edição fazem-se ouvir mulheres coragem, que as-

cenderam profissionalmente num mundo até há bem pou-

cas décadas masculino. E é dando voz a Maria de Belém 

Roseira, Paula Teixeira da Cruz, Assunção Cristas, Maria da 

Glória Garcia, Isabel Ferreira, Guta Moura Guedes e Mónica 

Santiago que homenageamos também todas as mulhe-

res com menor visibilidade e anónimas que diariamente 

se desdobram, sempre com o mesmo comprometimento, 

para aceitarem a dádiva de serem mulheres, para mudar 

mentalidades, para mostrar capacidades extraordinárias, 

para se assumirem diferentes, mas iguais.

Desejamos a todos um 2015 muito feliz!

Coragem Courage

MARIA AMÉLIA PIRES

DITORIAL

mailto:info@pmmediacorporate.com
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A par dos vencedores internacionais do prémio Best of 

Wine Tourism 2015, uma iniciativa anual da Great Wine 

Capitals Global Network, foram igualmente conhecidos 

os vencedores nacionais deste prémio, atribuído anual-

mente pelo município do Porto, entidade que representa as 

regiões dos Vinhos do Douro, do Porto e dos Vinhos Ver-

des na referida rede. Foram seis os premiados, designada-

mente: Wine House Hotel Quinta da Pacheca (na categoria 

Alojamento); Winery Restaurant Conceitus (Restaurantes 

Vínicos); Adega Quinta da Faísca (Arquitetura e Paisagem); 

Caves Graham´s 1890 (Serviços de Enoturismo); Boeira 

Portugal in a bottle (Experiências Inovadoras de Enoturis-

mo) e Quinta das Escomoeiras (Práticas Sustentáveis de 

Enoturismo). Um dos oito prémios atribuídos a nível inter-

nacional veio também para Portugal, mais precisamente 

para o Museu do Douro, na categoria Arte e Cultura. 

\\NEWS

In addition to the international winners of the Best of 

Wine Tourism 2015 award, an annual initiative by Great 

Wine Capitals Global Network, the national winners of this 

award, given by the municipality of Oporto, the body rep-

resenting the Douro, Port and Vinho Verde wine regions, 

have also been announced. There were six award winners, 

including: Wine House Hotel Quinta da Pacheca (in the 

Accommodation category); Winery Restaurant Conceitus 

(Wine Restaurants); Adega Quinta da Faísca (Architecture 

and Landscape); Caves Graham’s 1890 (Wine Tourism Ser-

vices); Boeira Portugal in a bottle (Innovative Wine Tour-

ism Experiences) and Quinta das Escomoeiras (Sustaina-

ble Wine Tourism Practices). One of the eight international 

awards also went to Portugal, and more precisely to the 

Museum of the Douro, in the Art and Culture category.

Nunca o prestigiado Guia Michelin incluiu tantas moradas 

portuguesas. A edição 2015 da publicação que mais agi-

ta o universo da gastronomia recomenda 14 restaurantes 

nacionais, que somam agora um total de 17 estrelas, um 

recorde absoluto para Portugal desde que a classificação 

existe. São duas as estreias que este ano integram o guia 

com uma estrela: o restaurante Pedro Lemos (Porto), li-

derado pelo chef homónimo, e o restaurante São Gabriel  

(Almancil), do chef Leonel Pereira. O Belcanto, de José  

Avillez, conquistou a segunda estrela, passando a ser o pri-

meiro restaurante lisboeta a alcançar a proeza.

Never before has the prestigious Michelin Guide included 

so many Portuguese addresses. The 2015 edition of the 

publication that most affects the world of gastronomy rec-

ommends 14 national restaurants, together boasting a to-

tal of 17 stars, a record for Portugal since the classification 

has been in existence. There are two newcomers to feature 

in the guide with one star: the Pedro Lemos restaurant 

(Oporto), headed by the chef of the same name, and the 

São Gabriel restaurant (Almancil), from chef Leonel Pereira. 

The Belcanto, from José Avillez, conquered its second star, 

making it Lisbon’s first restaurant to achieve this feat.  

Encomendado pelo banqueiro Henry Graves Jr. à Patek 

Philippe, o Henry Graves Supercomplication reconquistou, 

no passado dia 11 de novembro, o título de relógio mais caro 

jamais vendido em leilão. Arrecadado por um comprador 

anónimo pelo valor recorde de 24 milhões de dólares (19,3 

milhões de euros) num leilão da Sotheby’s em Genebra, a 

valiosa peça tinha sido leiloada em 1999, tendo nessa altu-

ra custado perto de nove milhões de euros. Este relógio tem 

mais complicações (24) do que qualquer outro feito à mão 

e, quando foi concluído, em 1932, foi considerado o mais 

complexo feito até à data.

Commissioned from Patek Philippe by banker Henry 

Graves Jr., the Henry Graves Supercomplication once again 

conquered, last November 11, the title for the most expen-

sive watch ever sold at auction. Purchased by an anony-

mous buyer for a record sum of 24 million US dollars (19.3 

million Euros) at a Sotheby’s auction in Geneva, the valu-

able timepiece had been auctioned in 1999, when it was 

sold for around nine million Euros. This watch has more 

complications (24) than any other handcrafted watch, and, 

when it was completed, in 1932, it was considered the most 

complex ever made to date.

ESTRELAS MICHELIN 2015
2015 MICHELIN STARS

HENRY GRAVES SUPERCOMPLICATION

BEST OF WINE TOURISM 2015

QUINTA DA PACHECA ©MIGUEL COSTA

©SOTHEBY’S

©VASCO CÉLIO
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A primeira edição dos World Golf Awards, cuja gala teve 

lugar no Conrad Algarve no passado dia 15 de novembro, 

elegeu Portugal como o Melhor Destino de Golfe da Europa 

e do Mundo. Esta competição distinguiu igualmente outros 

nomes do golfe nacional: o campo de golfe norte da Quinta 

do Lago (Melhor Campo de Golfe Novo da Europa); o campo 

sul da Quinta do Lago (Melhor Campo de Golfe Português); 

Vidago Palace (Melhor Hotel de Golfe Português); PAGS – 

Portugal Algarve Golfe Services (Melhor Tour Operator Por-

tuguês Inbound); e Xpress Portugal (Melhor Tour Operator 

Português Outbound). A gala regressará ao Conrad Algarve 

em 2015.

The first edition of the World Golf Awards, the gala event for 

which took place at the Conrad Algarve last November 15, 

voted Portugal as Europe’s Best Golf Destination and the 

World’s Best Golf Destination. This competition also award-

ed other names in national golf: Quinta do Lago – North 

Course (Europe’s Best New Golf Course); Quinta do Lago 

– South Course (Portugal’s Best Golf Course); Vidago Pal-

ace (Portugal’s Best Golf Hotel); PAGS Portugal Algarve Golf 

Services (Portugal’s Best Inbound Golf Tour Operator); and 

Xpress Portugal (Portugal’s Best Outbound Golf Tour Opera-

tor). The gala will return to the Conrad Algarve in 2015. 

WORLD GOLF AWARDS

DESIDÉRIO SILVA, PRESIDENTE DO TURISMO DO ALGARVE

Foi para comemorar o 250.º aniversário da Quinta Nova de 

Nossa Senhora do Carmo, projeto de vinhos do Douro do 

Grupo Amorim que brota de uma das mais emblemáticas 

quintas da região vinícola demarcada mais antiga do mun-

do, que foi lançado o livro 250 Anos de Histórias. Da auto-

ria de José Braga-Amaral e com prefácio de Bento Amaral, 

esta publicação reveste-se de imagens históricas únicas, 

desvendando vários episódios de um Douro de outros 

tempos: inóspito e isolado, maioritariamente ligado à agri-

cultura de subsistência e ainda longe do reconhecimento 

de que hoje goza a nível mundial.

The book 250 Anos de Histórias [250 Years of Stories] has 

been launched to commemorate the 250th anniversary 

of the Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, a Douro 

wine project from the Amorim Group resulting from one 

the most iconic estates in the world’s oldest demarcated 

winegrowing region. Written by José Braga-Amaral and 

with a preface from Bento Amaral, this publication is filled 

with unique historic images, revealing various episodes of 

a Douro from distant times: inhospitable and isolated, for 

the most part involving subsistence farming and still far 

from the recognition that it enjoys today around the world. 

QUINTA NOVA



12 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 13 

O dia 27 de novembro fica registado na história de Portugal 

como o dia da eleição do cante alentejano a Património 

Cultural Imaterial da Humanidade. A cerimónia, que teve 

lugar em Paris, contou com a breve atuação de 21 homens 

do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, que 

entoaram as suas vozes partilhando a sua emoção com os 

presentes. A nomeação portuguesa foi considerada «exem-

plar» pelo comité da UNESCO, cujos membros se declara-

ram «unânimes sobre a qualidade desta candidatura».

O cante alentejano – género musical que tem por base o 

canto coletivo, sem recurso a instrumentos – é uma tra-

dição do Alentejo que hoje reúne mais de 150 grupos na 

região. Esta é a terceira nomeação portuguesa a ser con-

sagrada internacionalmente pela UNESCO, depois do fado, 

em 2011, e da dieta mediterrânica, em 2013.

November 27 will go down in Portuguese history as the day 

the polyphonic singing style cante alentejano was desig-

nated Intangible Cultural Heritage of Humanity. The cer-

emony, which took place in Paris, featured a short perfor-

mance by 21 men from the Casa do Povo de Serpa Choral 

and Ethnographic Group, whose voices rose to share their 

emotion with those present. The Portuguese bid was con-

sidered «exemplary» by the UNESCO committee, whose 

members declared themselves «unanimous about the 

quality of this candidacy».

Cante alentejano – music genre featuring group singing 

with no use of instruments – is a tradition of the Alentejo, 

currently bringing together 150 groups in the region. This is 

the third Portuguese nomination to be internationally rec-

ognised by UNESCO, following fado, in 2011 and the medi-

terranean diet, in 2013.

CANTE ALENTEJANO

O empresário André Jordan foi distinguido entre as 12 pes-

soas mais influentes do turismo a nível mundial na 35.ª 

edição do World Travel Market (WTM), o maior e mais 

participado evento mundial do setor, que teve lugar em  

Londres no mês de novembro. Conhecido como o «pai» 

do turismo português, André Jordan foi distinguido pelos 

World Travel Leader Awards dado o seu contributo para 

o desenvolvimento do turismo nacional, essencialmen-

te algarvio. «André Jordan foi fundamental para ajudar a 

desenvolver e transformar o Algarve no conhecido e belo 

destino de férias que é atualmente», afirma Simon Press, 

diretor sénior do WTM.

Entrepreneur André Jordan had been recognised as one 

of the 12 most influential people in international tourism 

at the 35th edition of the World Travel Market (WTM), the 

largest and most attended international event in the in-

dustry, which took place in London in November. Known 

as the «father» of Portuguese tourism, André Jordan was 

recognised by the World Travel Leader Awards for his con-

tribution to the development of the Portuguese tourism in-

dustry, essentially in the Algarve. «André Jordan was fun-

damental in helping to develop and transform the Algarve 

into the well-known, beautiful holiday destination that it is 

today», says Simon Press, senior director of the WTM. 

Foi no passado dia 19 de novembro que Carlos do Carmo se 

tornou o primeiro português a receber um Grammy Latino, 

um dos maiores e mais prestigiados prémios da indústria 

discográfica. A distinção foi atribuída em Las Vegas, pela 

Latin Academy of Recording Arts and Sciences, na catego-

ria Lifetime Achievement, pelo conjunto da obra do fadista, 

que partilhou o prémio com o povo português. Elevando o 

nome de Carlos do Carmo aos maiores da música mundial, 

este prémio simboliza um grande orgulho para Portugal 

num momento em que ainda se assinalava o 50.º aniver-

sário da notável carreira do artista.

Last November 19, Carlos do Carmo became the first  

Portuguese person to receive a Latin Grammy, one of the 

greatest and most prestigious awards in the music in-

dustry. The award was given in Las Vegas, by the Latin 

Academy of Recording Arts and Sciences, in the Lifetime 

Achievement category, for the body of work of the fado 

singer, who shared the award with the Portuguese people. 

Lifting the name of Carlos do Carmo to join world music 

greats, this prize symbolises great pride for Portugal in the 

year in which the artist was celebrating a notable career 

spanning 50 years.

ANDRÉ JORDAN

CARLOS DO CARMO

©FILIPE FERREIRA

©TURISMO DO ALENTEJO
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MARIA DE BELÉM 
ROSEIRA

«Estamos nos lugares de passagem»
«We occupy transitory positions»

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ANDRÉ SANTOS

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

Não foram precisos muitos minutos para perceber que  

Maria de Belém é de uma simpatia contagiante, mas tam-

bém uma pessoa muito determinada. Nasceu no norte, mas 

foi na capital que passou a maior parte da sua vida. Ainda 

hoje é conhecida como a «Ministra da Saúde», mas pas-

sou também pelo Ministério da Igualdade, tendo à cabeça 

a defesa dos direitos das mulheres. Foi ainda presidente do 

Partido Socialista Português, até novembro do ano passa-

do. Recebeu vários louvores e prémios e foi condecorada 

com a Grã Cruz da Ordem de Cristo. Pelo caminho lançou 

um livro intitulado Mulheres Livres. Apesar de licenciada 

em Direito, a sua carreira foi passada em pastas ligadas 

à função pública, integrando assim vários gabinetes do  

Governo. As causas sociais sempre estiveram presentes 

na vida desta deputada. Atualmente é assessora princi-

pal no Ministério do Trabalho e Solidariedade Social. É na 

Assembleia da República, numa breve e franca conversa,  

que Maria de Belém nos mostra o lado mais profissional e 

nos dá a conhecer a sua visão atual do país.

It doesn’t take too long to realise that Maria de Belém is 

infectiously congenial, but at the same time a very deter-

mined person. She was born in northern Portugal, but she 

has spent the majority of her life in the capital. She is still 

known today as the «Minister for Health», but she also 

worked at the Ministry for Equality, defending the rights 

of women. She was also chair of the Portuguese Socialist 

Party, until November of last year. She has received much 

praise and many prizes and was awarded the honorary 

title of Grã Cruz da Ordem de Cristo. Along the way she 

launched a book entitled Mulheres Livres [Free Women]. 

Despite having a degree in law, her career has been spent 

in posts connected to the civil service, and has thus oc-

cupied many government positions. Social causes have 

always been part of the life of this Member of Parliament. 

She is currently chief advisor at the Ministry of Labour and 

Social Solidarity. During a brief yet frank conversation at 

the Assembly of the Republic, Maria de Belém shows us 

her more professional side and reveals to us her current 

view of the nation.
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De todos os cargos que já exerceu qual foi o mais desa-

fiante para si?

Penso que os cargos que exerci na função pública, quer 

na Misericórdia de Lisboa, onde fui vice-provedora, quer 

no Instituto Português de Oncologia - IPO de Lisboa, que 

nos ensina a ter as corretas prioridades da vida, foram, do 

ponto de vista da realização, muito importantes. A pasta 

da Saúde foi muito estimulante. Foram quatro anos de di-

ficuldades financeiras em que se introduziram grandes al-

terações na organização. A da Igualdade também permitiu 

fazer um novo patamar da tensão política, que até então 

era encarada com preconceito, do ponto de vista político, 

económico e social. O cargo mais improvável e mais pres-

tigiante foi quando estive como presidente da Assembleia 

Mundial de Saúde. 

Em 2011 foi eleita presidente do Partido Socialista. Como 

foi estar a exercer esse cargo? 

Foi uma grande honra, evidentemente. Quando há mu-

danças é bom que mudem também os cargos dos dirigen-

tes. Não sou nada defensora de que as pessoas considerem 

Of all the posts you have held, what has been the most 

challenging for you?

I think that the positions I have had in the civil service, 

whether in the Misericórdia de Lisboa, where I was deputy 

director, or in the Portuguese Oncology Institute – IPO of 

Lisbon, which teaches us to have the right priorities in life, 

were, in terms of realisation, very important. The health 

portfolio was very stimulating. They were four years of 

financial difficulties in which major changes were intro-

duced in the organisation. My Equality post also allowed 

me to make a new level of political tension, which until 

then was seen with prejudice, from a political, economic 

and social point of view. The most improbable and most 

prestigious post was when I was president of the World 

Health Assembly.

In 2011 you were elected chair of the Socialist Party. 

What was it like in this post?

It was a great honour, obviously. When there are chang-

es it’s good to change the high-raking posts too. I don’t 

advocate that people should consider their posts as theirs. 

«Eu não vejo, a continuar por 
este caminho, que nós tenhamos 

qualquer futuro» \\ «If we carry on 
down this path, I don’t see any future 

for us»

que os lugares são seus. Nós estamos nos lugares de pas-

sagem. Essa postura é fundamental para que possamos 

estar bem no nosso desempenho e deixar de estar quando 

chega a altura. 

Considera que o seu contributo, enquanto presidente do 

PS, foi positivo?

Foi muito positivo! Desde logo pelo facto de o PS, durante 

tanto tempo, ter lutado para ser um dos primeiros partidos 

a integrar, nos seus órgãos internos, a questão da igualda-

de de género. Foi o primeiro partido a apresentar uma pro-

posta de Governo para a participação das mulheres na vida 

política. Fui sempre um rosto do PS, quer enquanto minis-

tra para a Igualdade, quer como deputada. Cargo que o PS 

considerava que deveria ser representado por uma mulher, 

que neste caso era eu. 

Como vê, a curto prazo, a situação do país? 

Vejo-a com muita preocupação. Nós estamos num pe-

ríodo em que já terminou a aplicação de um programa de 

assistência financeira, mas vamos ficar com ele, em cima 

da nossa cabeça, durante muitos anos. Concordo com o 

que muitos analistas dizem, 

que até os próprios concep-

tualizadores deste tipo de 

programas do FMI, Banco 

Mundial à OCDE, todos eles 

vêm dizendo que estes pro-

gramas foram feitos com 

base em pressupostos er-

rados, com consequências 

muito mais graves. A curto prazo vejo um país com enor-

mes dificuldades. A situação do desemprego é alarmante, 

basta pensar nos 300 mil desencorajados, que já não estão 

inscritos no centro de emprego, nos mais de 300 mil que 

emigraram, nos últimos três anos, parte deles jovens, nas 

pessoas entre os 45 e os 65 anos, que já caíram no desem-

prego de longa duração... O encurtamento na proteção no 

desemprego, que está a levar a um crescimento no núme-

ro de pobres, crianças pobres, que pela primeira vez ultra-

passou o número de idosos pobres. Houve um recuo na 

Segurança Social, na Saúde, e a questão da Educação tam-

bém está à vista, ora veja-se pelo próximo orçamento que 

aponta para um corte de 700 milhões de euros! Portanto, 

eu não vejo, a continuar por este caminho, que nós tenha-

mos qualquer futuro. Deve-se melhorar o nível de vida das 

pessoas, e não é apenas a nível económico, é em termos de 

desenvolvimento humano, o nível de rendimentos, a es-

perança de vida à nascença e a capacitação das pessoas. 

Porque gente inculta é gente que não participa. 

Quanto ao Orçamento do Estado, o que tem a dizer?

O último Orçamento do Estado é um mau orçamento. Não 

tem nenhuma ideia estratégica para o país. É um orçamento 

We occupy transitory positions. This stance is fundamen-

tal for us to be able to perform well and to stop when the 

time comes.

Do you believe that your contribution during your time 

as chair of the PS was positive?

It was very positive! Firstly for the fact that the PS, for so 

long, has fought to be one of the first parties to include, in 

its internal structures, the issue of gender equality. It was 

the first party to present a government proposal for the 

participation of women in political life. I have always been 

a face of the PS, whether as minister for equality, or as an 

MP. A post that the PS party considered should be repre-

sented by a woman, which in this case was me.

What is your view, in the short term, of the situation  

in Portugal?

My view is one of great concern. We are at a time in 

which the application of a programme of financial aid has 

come to an end, but we are going to be stuck with it, look-

ing over our shoulders, for many years to come. I agree 

that with what many analysts are saying, which even the 

very creators of this kind of 

programme from the IMF, 

World Bank to the OECD, 

all of them are saying that 

these programmes were 

made on the basis of er-

roneous assumptions, with 

much more serious conse-

quences. In the short term 

I see a country with huge difficulties. The unemployment 

situation is alarming; you just have to think of the dispir-

ited 300,000, who are no longer registered at the job cen-

tre; of the more than 300,000 people who have emigrated 

in the last three years, many of them young people; of the 

people aged between 45 and 65 years, who are doomed to 

long-term unemployment... The shortening of unemploy-

ment protection, which is leading to growing numbers of 

poor people, poor children, which has overtaken the num-

ber of poor elderly for the first time ever. There has been a 

step backwards in Social Security, in Health, and the issue 

of Education is also in sight, with the next budget pointing 

to a cut of 700 million Euros! Therefore, if we carry on down 

this path, I don’t see any future for us. The standard of living 

of people should be improved, and not just economically; it 

is in terms of human development, income levels, life ex-

pectancy at birth and in people empowerment. Because 

uneducated people are people who do not participate.

What do you have to say about the State Budget?

The last State Budget is a bad budget. It features no stra-

tegic idea for the country. It is a budget that continues to 

cut what is essential. And, as the Cáritas Europa report 
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que continua a cortar naquilo que é mais essencial. E, 

como dizia o relatório da Cáritas Europa deste ano, conti-

nuam os pobres a pagar uma crise que não causaram. É 

uma tragédia. 

Primeiro foi o caso BPN, PT… agora a TAP. Como se justi-

ficam tais processos?

O BPN foi um caso de criminalidade. Infelizmente ainda 

não temos um fio jurídico para este problema, mas temos 

os prejuízos a serem pagos pelos contribuintes portugue-

ses. A questão da PT é um caso que nos demonstra que o 

Estado gere mal e as empresas privadas é que gerem bem. 

Como é que uma empresa que era um orgulho de Portugal, 

uma marca de prestígio a nível mundial, pode ter ruído de 

uma maneira tão estrondosa? A TAP corresponde agora 

a uma prensa do Governo que ninguém entende. Porquê 

avançar agora para a privatização da TAP? Uma empre-

sa de bandeira, que tem a ver com a nossa relação com 

as comunidades, com a projeção de Portugal no mundo. 

Como é que um processo desta natureza está a começar e 

continuar tão mal? É absolutamente inaceitável, não é so-

lução. Ninguém conhece o 

caderno de encargos para a 

privatização. Ninguém sabe 

porque é que o Governo quer 

agora, sem nenhuma con-

certação com o partido de 

oposição, com o conselho económico-social, com os sin-

dicatos que representam os trabalhadores das empresas, 

com as forças vivas da sociedade, avançar para um pro-

cesso tão delicado. No meu entender é abusivo. 

O que pensa do facto de António José Seguro ter saído do 

PS e da entrada de António Costa?

Foi um processo que podia ter corrido mal e acabou por 

correr bem. Mais uma vez o PS, com iniciativa de António 

José Seguro, abriu-se à participação de não militantes, com 

impacto nos órgãos internos do partido. Foi bom que tives-

se havido uma clarificação a nível da liderança, e, portanto, 

quando as coisas correm bem, o PS sai reforçado. 

Irá correr bem para António Costa nas Legislativas?

As sondagens e as projeções eleitorais são mais favorá-

veis para o PS do que para o PSD. De qualquer das formas 

só se ganha perante a expressão nas urnas. Espero que o 

PS ganhe com maioria absoluta. Mas ganhar com maioria 

absoluta não para exercer o poder de forma absoluta, mas 

para poder fazer, negociar e concertar bem. Os tempos de 

hoje em dia são tão difíceis que é indispensável garantir 

uma disponibilidade para cooperar. 

O caso de José Sócrates veio fragilizar o PS? Como vê 

isso enquanto jurista e política? 

from this year states, the poor continue to pay for a crisis 

they didn’t cause. It is a tragedy.

First there was the BPN case, PT... and now TAP. How can 

such cases be justified?

BPN was a question of criminality. Unfortunately we 

don’t yet a legal thread to this problem, but we do have 

losses being paid by the Portuguese taxpayers. The issue 

of PT is a case that shows us that the state is a bad manag-

er and private companies manage well. How can it be that 

a company that was the pride of Portugal, a prestigious 

global brand, could cause such as spectacular stir? TAP 

now corresponds to a government vice that no one under-

stands. Why go ahead with the privatisation of TAP now? A 

flag-flying company, which has to do with our relationship 

with communities, taking the name of Portugal around the 

globe. How can a case of this nature start and continue so 

badly? It is absolutely unacceptable; it is not a solution. No-

body knows the details of the tender documents for priva-

tisation. Nobody knows why the government now wants, 

with no consultation with the opposition party, with the 

social-economic council, 

with the unions that rep-

resent the workers of the 

companies, with the active 

sections of society, to go 

ahead with such a delicate 

case. In my opinion it’s abusive.

What do you think about António José Seguro leaving 

the PS and António Costa’s entrance?

It was a case that could have gone badly and ended 

up going well. Once again the PS, through António José  

Seguro’s initiative, has been opened to the participation of 

non militants, with an impact on the internal structures of 

the party. It was good that the issue of leadership was clari-

fied and, therefore, when things go well, the PS comes out 

all the stronger.

Will it go well for António Costa in the elections?

Forecasts and electoral polls are more favourable for the 

PS than for the PSD. In any case you only win with what 

gets counted at the ballot boxes. I hope that the PS wins 

with an absolute majority. But winning with an absolute 

majority not to exert power absolutely, rather to be able to 

do things, negotiate and collude successfully. Things are so 

difficult at the moment that it is vital to ensure readiness 

to cooperate.

Has the José Sócrates case weakened the PS? What is 

your view of this as a lawyer and politician?

As a lawyer it is obvious that it is a tragedy from a per-

sonal point of view for José Sócrates. It is a matter of great 

Enquanto jurista é evidente que é uma tragédia do pon-

to de vista pessoal para José Sócrates. É uma consterna-

ção para todos os seus amigos. Penso que aquilo que está a 

acontecer, e pela maneira até como António Costa geriu este 

problema, é que há uma clara distinção para as pessoas, que 

não misturam a situação pessoal de José Sócrates e o papel 

que pretendem que o PS desempenhe.

Afetará as próximas eleições? 

Penso que não, ainda está muita coisa por saber em re-

lação a este processo. Aliás, a informação tem vindo a ser 

disponibilizada, de certa forma, às prestações, como se de 

uma novela se tratasse. O que nos levanta uma enorme 

perplexidade sobre a questão do segredo de justiça. Como 

é que de um processo que está em segredo de justiça tanta 

coisa se vai sabendo e aos bocadinhos? Embora ache que 

a Justiça, como instituição independente, como instituição 

matricial, não deveria estar sujeita a estas técnicas.

Como vê o papel das mulheres na sociedade atual?

As mulheres sempre desempenharam papéis muito re-

levantes, mesmo quando estavam escondidas. Hoje já não 

é aceitável que as mulheres sejam discriminadas, humi-

lhadas, tratadas como seres humanos subalternos, e por 

isso vejo que para as mulheres haverá cada vez mais a 

possibilidade de escolherem o seu próprio destino. Elas sa-

bem exercer o poder e tomar decisões acertadas. Isso é um 

concern for his friends. I think that what is happening, and 

also for the way that António Costa has managed this is-

sue, is that there is a clear distinction for people, to not mix 

the personal situation of José Sócrates and the role they 

intend the PS to play.

Will it affect the next elections?

I don’t think so, there is still so much to know with regard 

to this case. Indeed, the information is being made avail-

able, to a certain degree, in trickles, as if this were a new 

soap opera. Which brings up huge bafflement as to the is-

sue of legal confidentiality. How is it that so much is being 

told, and in small doses, about a case that is under investi-

gation secrecy? Although I believe that justice, as an inde-

pendent institution, as a primordial institution, should not 

be subject to these machinations. 

What is your view of the role of women in today’s society?

Women have always played very important roles, even 

when they were hidden. Today it is not longer acceptable 

for women to be discriminated, humiliated, treated like 

subordinate human beings, and therefore my view is that 

women will increasingly have the chance to choose their 

own fate. They know how to exercise power and to take the 

right decisions. This is a sign of the maturity of societies. 

Men are concerned because of their own bad conscience. 

They believe that when women attain more power they 

«Quero continuar a aprender, até 
morrer» \\ «I want to continue 

learning until the day I die»
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sinal de maturidade das sociedades. Os homens têm uma 

preocupação que resulta da má consciência deles próprios. 

Acham que quando as mulheres atingem o poder de forma 

mais expressiva vão fazer aos homens o que eles fizeram às 

mulheres. Eu gosto muito de os tranquilizar (risos). Um pro-

blema de direitos humanos é um problema, não apenas das 

mulheres, mas das mulheres e dos homens. Seria tão errada 

uma agenda tão masculina, como foi ao longo de tanto mi-

lénios, como seria errado uma agenda apenas feminina. 

A nível pessoal: como se define enquanto mulher? 

Ai isso é difícil. Prefiro que os outros me definam. Porque 

nós não somos aquilo que pensamos ser, mas o que os ou-

tros pensam de nós ou vêem em nós (risos).

Fale-nos da sua infância, o que mudaria na sua vida?

Foi uma infância muito tranquila, muito feliz. Acho que 

aquilo que moldou o meu carácter eu não perdi. Não me 

deixei contaminar quando me integrei numa sociedade 

completamente diferente daquela que eu conhecia. Desde 

cedo estive ligada ao poder e apercebi-me como o poder 

transtorna, e falseia, as relações entre as pessoas. Por isso é 

que tanto me faz não ser ninguém, como ser a pessoa mais 

importante deste país. Comporto-me sempre da mesma 

maneira. Não mudava nada. Acho que passei a minha vida 

a aprender e quero continuar a aprender, até morrer. 

will do to men what men did to women. I really like to re-

assure them (she laughs). A problem of human rights is a 

problem, not just for women, but for women and for men. 

Such a masculine agenda would be so wrong, as it has 

been for some many millennia, just as a solely feminine 

agenda would be wrong.

On a personal level: how do you define yourself as a 

woman?

Oh, that’s hard. I prefer other people to define me. Be-

cause we are not what we think we are, rather what others 

think of us or see in us (she laughs).

Tell us of your childhood,    what you would change in 

your life?

It was a very peaceful, very happy childhood. I think that 

I haven’t lost what shaped my character. I did not let myself 

be contaminated when I entered a society totally different 

to the one I knew. From early on I was connected to power 

and I realised how power disrupts and distorts relation-

ships between people. That’s why I don’t care whether I’m 

nobody or the most important person in the country. I al-

ways behave in the same way. I wouldn’t change a thing. I 

think that I have spent my life learning and I want to con-

tinue learning until the day I die.
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Na Mente de um Génio 
 In the Mind of a Genius

ART  CULTURE

Famoso pelos seus comportamentos excêntricos e atitu-

des provocadoras, Salvador Dalí foi um universo muito mais 

complexo e profundo do que a personagem de bigode sin-

gular que chocava o mundo com obras de arte inusitadas e 

declarações polémicas. Por detrás de Dalí, estava Salvador, 

artista exímio e tecnicamente irrepreensível, homem curio-

so e constantemente em busca de conhecimento.

Responsável por apresentar o Surrealismo ao mundo, 

transpondo-o para áreas como o design, o cinema e a pu-

blicidade, Dalí ficou na história da arte mundial associado a 

muitas definições, todas variantes da mesma palavra: génio.  

Famous for his eccentric behaviour and provocative at-

titude, Salvador Dalí was a much more complex and pro-

found universe that the character with the unusual mous-

tache, who shocked the world with unprecedented works 

of art and controversial declarations. Behind Dalí was Sal-

vador, exceptional and technically impeccable artist, an 

inquisitive man, constantly on the lookout for knowledge. 

Responsible for presenting Surrealism to the world, 

transposing into areas such as design, film and advertis-

ing, Dalí entered the annals of world art history associat-

ed with many definitions, each one a variant of the same 

word: genius. 
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«Salvador Dalí é um génio que quanto mais conheces 

mais te absorve» – assim resumiu Miquel Trafach, curador 

e especialista em Dalí, o poder de sedução do artista e das 

suas obras. O poder que o transformou num artista de refe-

rência, mundialmente reconhecido como um dos grandes 

criativos de sempre. Embora A Persistência da Memória 

(1931), o célebre quadro dos «relógios moles», seja indubi-

tavelmente a obra mais famosa de Salvador Dalí, a história 

do artista catalão vai muito além das telas que pintou. 

Nascido em Figueres, Es-

panha, em 1904, passou a 

infância entre esta cidade e 

Cadaqués, vila costeira que 

se transformaria, nas pala-

vras de Miquel Trafach, no 

«armazém de inspiração 

para o Surrealismo de Dalí». 

Das paisagens de Cadaqués, 

dos formatos sugestivos 

dos seus rochedos, o artista retiraria significados e inter-

pretações ocultas aos olhos de todos. Ao longo da sua vida, 

colocaria em muitos dos seus trabalhos referências às 

paisagens da sua infância. Foi precisamente nos rochedos  

de Cadaqués que Dalí viu a inspiração para O Grande  

Masturbador (1929), por exemplo. Foi também aí que de-

clarou o seu amor à então esposa do poeta Paul Elouard, 

Gala, que viria a ser o seu grande amor, a sua obsessão  

suprema, a sua musa maior. 

«Salvador Dalí is a genius, who the more you know the 

more he absorbs you» - this is how Miquel Trafach, curator 

and specialist in Dalí, summarised the power of seduction of 

the artist and of his works. The power that transformed him 

into a renowned artist, internationally recognised as one of 

the great creative minds of all time. Although The Persis-

tence of Memory (1931), the well-known «soft watches» 

painting is undoubtedly the most famous work by Salvador 

Dalí, the story of the Catalonian artist goes far beyond the 

canvases he painted.

Born in Figueres, Spain, 

in 1904, he spent his child-

hood between this town and 

Cadaqués, a coastal town 

that would transform, in the 

words of Miquel Trafach, into 

the «inspiration storeroom 

for Dalí’s Surrealism». From 

the landscapes of Cadaqués, 

from the suggestive shapes of its rocks, the artist would 

reiterate meanings and interpretations hidden to every-

one’s eyes. Throughout his life, he would place in many of 

his works references to the landscapes of his childhood. It 

was precisely in the rock formations of Cadaqués that Dalí 

found his inspiration for The Great Masturbator (1929), for 

example. It was also there that he declared his love to the 

then wife of poet Paul Elouard, Gala, who would become 

his great love, his supreme obsession, his greatest muse.

«Salvador Dalí é um génio que 
quanto mais conheces mais te 

absorve» \\ «Salvador Dalí is a 
genius, who the more you know  

the more he absorbs you»,  
Miquel Trafach
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Criança profundamente tímida, foi em Madrid, onde fre-

quentou a partir de 1921 a Escola de Belas-Artes de San 

Fernando, que o jovem Salvador deu os primeiros passos 

para se metamorfosear e trazer ao mundo o exuberan-

te Dalí. Mostrando desde muito jovem dons excecionais 

para o desenho, foi bastante influenciado pelo Realismo 

nos primeiros anos de vida. Mas, após uma passagem pelo  

A terribly timid child, it was in Madrid, where from 1921 

he attended the San Fernando School of Fine Arts, that 

the young Salvador took his first steps towards meta-

morphosing and introducing the world to the exuberant 

Dalí. Demonstrating an exceptional gift for drawing from a 

very early age, he was greatly influenced by Realism in his 

early life. But, following stints in Dadaism and Cubism, he  

Dadaísmo e pelo Cubismo, reconheceu-se num movimen-

to que mudaria a sua vida: o Surrealismo. Juntamente com 

os restantes surrealistas, ficou fascinado com o papel que 

os sonhos desempenhavam nas teorias de Freud, vin-

do mesmo a afirmar em entrevista que as suas melhores 

ideias lhe chegavam «através dos sonhos». Atraído pela 

psicanálise e pelo mundo dos sonhos e do subconscien-

te, Dalí criou o método pa-

ranóico-crítico para extrair 

do seu subconsciente in-

formação oculta e colocar 

em imagens esta dimensão 

até então escondida. Rosto  

Paranóico (1932), um quadro 

que pode ter diferentes lei-

turas, é uma das obras que 

refletem este método. 

Embora tenha oficialmente rompido com o movimento 

surrealista em 1939, Dalí seria para sempre o grande res-

ponsável por apresentar o movimento às massas. Graças 

ao talento criativo do artista catalão, o Surrealismo extrava-

sou as suas fronteiras iniciais e expandiu-se para campos 

recognised himself in a movement that would change his 

life: Surrealism. Together with other surrealists, he was 

fascinated by the role dreams played in Freud’s theories, 

and even said in an interview that his best ideas came 

to him «through dreams». Attracted to psychoanalysis 

and to the world of dreams and of the subconscious, Dalí 

created the paranoiac-critical method to extract hidden 

information from his sub-

conscious and put this un-

til-then hidden dimension 

into images. Paranoid Face 

(1932), a painting that can 

be read in a number of ways, 

is one of the works that re-

flect this method.

Although he officially 

broke off from the surrealist 

movement in 1939, Dalí would always be the leading fig-

ure to present the movement to the masses. Thanks to the 

creative talent of the Catalonian artist, Surrealism went 

beyond its initial boundaries and expanded into fields as 

diverse as fashion, design, jewellery, advertising and film. It 

Dalí reconheceu-se num 
movimento que mudaria a sua vida: 

o Surrealismo. \\ Dalí recognised 
himself in a movement that would 

change his life: Surrealism.
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Cada aspeto da vida de Salvador Dalí 
foi carimbado com a sua energia 

criativa. \\ Every aspect of Salvador 
Dalí’s life was stamped with his 

creative energy.

tão distintos como a moda, o design, a joalharia, a publici-

dade e o cinema. Foi precisamente uma colaboração com o 

mundo da Sétima Arte que levou à criação do monumental 

quadro Spellbound, pintado em 1945 com o propósito de 

figurar numa sequência filmada pelo próprio Dalí a convi-

te de Alfred Hitchcock para integrar o filme homónimo do 

cineasta inglês. E quem melhor do que o mestre do Surrea-

lismo para pensar numa sequência que captava a natureza 

ilusória do estado subconsciente? 

Por detrás da postura excêntrica, existiu porém um ar-

tista completo, que ao longo da sua vida construiu pontes 

entre a arte e a ciência, que acompanhou avidamente. 

A própria obra de Salvador Dalí foi um reflexo das princi-

pais descobertas do século XX. A psicanálise, a teoria da 

relatividade, a mecânica quântica, a descoberta do ADN, 

entre outros marcos científicos, viram-se refletidos na 

obra de Dalí, parecendo mesmo que o alimento essencial 

para a sua criatividade estava no conhecimento científico. 

Mesmo a assinatura de Dalí espelhava este interesse, ins-

pirando-se numa imagem científica – a coroa líquida que 

desenhava sobre a assinatura era idêntica à fotografia es-

traboscópica da queda de uma gota de leite feita por Harold 

Edgerton em 1936. 

Mas, mais do que aplicar à arte as suas convicções artís-

ticas, Salvador Dalí viveu-as, e cada aspeto da sua vida foi 

was precisely a collaboration with the world of the Seventh 

Art that led to the creation of the monumental painting 

Spellbound, painted in 1945 with the purpose of featuring 

in a sequence filmed by Dalí himself, at the behest of Alfred 

Hitchcock to be included in the film of the same name by 

the English filmmaker. And who better than the master of 

Surrealism to come up with a sequence that would capture 

the illusory nature of the subconscious state?  

Behind the eccentric behaviour, there was however a 

complete artist, who throughout his life built bridges be-

tween art and science, which he followed avidly. The very 

work of Salvador Dalí was a reflection of the main discov-

eries of the 20th century. Psychoanalysis, the theory of rel-

ativity, quantum mechanics, the discovery of DNA, among 

other scientific landmarks found themselves reflected in 

Dalí’s work, with the essential fuel for his creativity seem-

ingly found in scientific knowledge. Even Dalí’s signature 

reflects this interest, inspired by a scientific image – the 

liquid crown he drew over the signature was identical to 

the stroboscopic photograph of a falling drop of milk taken 

by Harold Edgerton in 1936.

But, more than applying his artistic convictions to art, 

Salvador Dalí lived them, and every aspect of his life was 

stamped with creative energy until January 23, 1989, when, 

carimbado com energia criativa até ao dia 23 de janeiro de 

1989 quando, acompanhado de um grupo restrito de fiéis 

seguidores, se despediu do mundo. Companheiro de Dalí 

em vida e presente nesse momento de despedida, Robert 

Descharnes foi um dos grandes protetores da sua obra, 

tendo transmitido todo esse respeito e admiração ao seu 

filho, Nicolas Descharnes, que é atualmente a autoridade 

máxima no que diz respeito à obra de Dalí e responsável 

pela certificação dos seus trabalhos. Detentor de um vas-

tíssimo arquivo do artista, foi Nicolas Descharnes quem 

tornou possível a exposição Dalí de Cadaqués. Começando 

no México, a exposição, com curadoria da Miquel Trafach, 

irá percorrer em 2015 diversos países, desvendando foto-

grafias até agora desconhecidas da vida de um dos mais 

completos artistas de sempre.

accompanied by a small group of loyal followers, he bid 

farewell to the world. Dalí’s companion in life and present 

at this last moment, Robert Descharnes was one of the 

great protectors of his work, and passed on all this respect 

and admiration to his son, Nicolas Descharnes, today’s 

leading authority when it comes to the work of Dalí and re-

sponsible for certifying his works. Owner of a vast collec-

tion of works by the artist, it was Nicolas Descharnes who 

made the Dalí de Cadaqués exhibition possible. Kicking off 

in Mexico, the exhibition, curated by Miquel Trafach, will 

travel through various countries in 2015, revealing photo-

graphs yet to be seen of the life of one of the most com-

plete artists of all time.

1 – PORTLLIGAT, CADAQUÉS, 1961; 2 – PORTLLIGAT, CADAQUÉS, 1960; 3 – DALÍ E GALA, PORTLLIGAT, CADAQUÉS, 1959; 4 – DALÍ E O DIRECTOR DA AIR ÍNDIA, PORTLLIGAT, CADAQUÉS, 1967
5 – PORTLLIGAT, CADAQUÉS, 1959; 6 – DALÍ E GALA, 1959; 7 – PORTLLIGAT, CADAQUÉS, 1974; 8 – PORTLLIGAT, CADAQUÉS, 1959; 9 – PORTLLIGAT, CADAQUÉS, 1965; 10 – PORTLLIGAT, 
CADAQUÉS, 1966; 11 – PORTLLIGAT, CADAQUÉS, 1964; 12 – PORTLLIGAT, CADAQUÉS, 1981; 13 – PORTLLIGAT, CADAQUÉS, 1959; 14 – SPELLBOUND, 1945; 15 – MAE WEST LIPS SOFA, 1937
16 – SCATALOGICAL OBJECT FUNCTIONING SYMBOLICALLY (THE SURREALIST SHOE), 1931
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RUI MASSENA 

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  MANUEL TEIXEIRA [HOTEL DA MÚSICA]

«Preciso de me estar sempre a pôr à prova» 
 «I need to always be putting myself to the test»

O seu talento musical, a sua inquietude e o prazer que re-

tira em estar em contacto com outras pessoas têm dado 

um lugar de destaque a Rui Massena no panorama cultural 

mundial. Nasceu no Porto, onde hoje vive, tendo passado 

já por Lisboa, pela Madeira e por Guimarães – onde liderou 

a programação musical para a Capital Europeia da Cultu-

ra 2012 – e por muitas outras paragens que o levaram já a 

dirigir mais de 30 orquestras além-fronteiras. Sem batuta, 

mas com a descontração que o caracteriza, o maestro 

abriu o seu coração antes de se sentar ao piano 

para tocar Dia D, single que marca o seu «de-

sembarque» enquanto compositor e que 

integra o álbum Solo, que dará a conhecer 

na íntegra em janeiro de 2015.

His musical talent, his restlessness and the pleasure he 

takes from being in contact with other people have en-

sured Rui Massena a prominent position in the interna-

tional cultural scene. He was born in Oporto, where he lives 

today, having lived in Lisbon, Madeira and Guimarães – 

where he was head of the music programme for the city’s 

year as the European Capital of Culture in 2012 – and in 

many other places where he has already conducted more 

than 30 foreign orchestras. Without 

his baton, but with the relaxed 

attitude that characterises 

him, the conductor opened 

his heart before sitting down 

at the piano to play Dia D  

[D Day], the single that 

marks his «landing» as a 

composer and which ap-

pears on the album Solo, 

which he will reveal in full 

in January, 2015.
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How did your relationship with music begin?

It began at the age of six when my parents organised 

piano lessons for me with composer César de Morais in 

his house, at the suggestion of my teacher. Then I went to 

the Vilar do Paraíso Music Academy and studied through  

Gosto pela Música, a school where people made friend-

ships with music as common ground. Therefore, I devel-

oped my liking for music in parallel with my liking for 

people and for making music together. I think that it is that 

liking that led me to conducting orchestras, a training that 

reshaped the place of people and the place of music in me. 

My life revolves a great deal around liking to touch people 

and liking people to touch me; I have a very close relation-

ship with anyone I make music with. 

What kind of conductor to see yourself as?

I am strict French school; I am very strict in the ap-

proach to the text. I am also very respectful, that is to say, 

as a performer I think that I am serving the composer. As a 

manager of human resources, I am a bit disciplinary, I like 

a very clean working environ-

ment and this is sometimes 

understood as authority. But 

I think that authority is cre-

ating a work environment in 

which you can make music 

and to this end, silence is also 

necessary. Music begins from 

silence and the work environ-

ment also has to start in silence.

What composers or musicians would you highlight 

among your favourites?

In terms of more symphonic music, Stravinsky for 

rhythmic matters, Mozart for the harmonious combination 

of everything, Wagner for the ability he has to take us with 

him. I also really like Ravel, because he represents the start 

of the 20th century in Paris. There are also composers from 

a more contemporary classical universe, connected to my 

current work, who I very much like: Nils Frahm, Ludovico 

Einaudi, Rodrigo Leão, Yann Tiersen, Hiromi…

Dia D [D Day] marks your debut as a composer. It is 

inspired by the fleetingness of the landing of the allied 

troops in Normandy. Is it your tribute to freedom?

That’s a nice way of putting it. This landing is a personal 

metaphor, more than anything else: that I was at «war» 

with myself for many years to be able to believe that I could 

compose, because I have been educated throughout my 

life to be a good performer. Maybe I didn’t believe in myself 

because I knew such great works. Fortunately, at the end 

«Desenvolvo o meu gosto pela 
música em paralelo com o meu 

gosto pelas pessoas» \\ «I 
developed my liking for music in 

parallel with my liking for people»

Como começa a sua relação com a música?

Começa aos seis anos quando os meus pais me puse-

ram a estudar piano com o compositor César de Morais 

na casa dele, por sugestão da minha educadora. Depois 

fui para a Academia de Música de Vilar do Paraíso e fiz o 

estudo através do Gosto pela Música, uma escola onde as 

pessoas construíam amizades com a música como ponto 

comum. Portanto, desenvolvo o meu gosto pela música em 

paralelo com o meu gosto pelas pessoas e de fazer música 

em conjunto. Acho que é esse gosto que me leva à direção 

de orquestra, uma formação que redimensionou em mim o 

lugar das pessoas e o lugar da música. A minha vida gravi-

ta muito à volta de gostar de tocar nas pessoas e de gostar 

que as pessoas me toquem; tenho uma relação quase de 

intimidade com aqueles com quem faço música.

Que tipo de maestro se considera?

Tenho uma escola francesa de rigor; sou bastante rigo-

roso na abordagem ao texto. Sou também bastante respei-

tador, ou seja, enquanto intérprete acho que estou a servir 

o compositor. Enquanto gestor 

de recursos humanos, sou um 

bocadinho disciplinador, gosto 

de um ambiente de trabalho 

muito limpo e isso às vezes é 

entendido como autoridade. 

Mas acho que a autoridade é 

criar-se um ambiente de tra-

balho em que seja possível 

fazer música e, para isso, também é preciso silêncio. A mú-

sica começa do silêncio e o ambiente de trabalho também 

tem de começar no silêncio.

Que compositores ou músicos destacaria entre os seus 

preferidos?

No âmbito da música mais sinfónica, Stravinsky pela 

questão rítmica, Mozart pela conjugação harmoniosa de 

tudo, Wagner pela capacidade que tem de nos levar com 

ele. Gosto também muito do Ravel, porque representa o 

início do século XX em Paris. Há também compositores de 

um universo clássico mais contemporâneo, ligado à minha 

atividade atual, de que gosto muito: Nils Frahm, Ludovico 

Einaudi, Rodrigo Leão, Yann Tiersen, Hiromi…

Dia D marca a sua estreia enquanto compositor. Inspira-

-se na efeméride do desembarque das tropas aliadas na 

Normandia. É um tributo seu à liberdade?

É uma bela forma de o pôr. Este desembarque é sobre-

tudo uma metáfora pessoal: de que eu estive em «guer-

ra» comigo durante muitos anos para poder acreditar que 

podia compor, porque fui educado toda a vida para ser um 
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bom intérprete. Talvez por ter conhecido obras tão gran-

des, acho que me fui apagando. Felizmente, no final de 

2013, senti-me com a confiança necessária para dar este 

passo. Aos 40 anos permiti-me abraçar o meu mundo e 

dar-lhe dimensão. É preciso fazer coisas disruptivas para 

nos obrigar a sair da nossa zona de conforto! Em janeiro 

lanço o meu primeiro álbum, Solo, constituído por 15 can-

ções ao piano. Estou ansioso por poder tocá-lo e estar em 

contacto com as pessoas. Enquanto maestro, tenho vivido 

de costas para o público nestes últimos anos e sinto falta 

do contacto face to face.

Como analisa a relação dos 

portugueses com a música?

É boa. Temos uma disponi-

bilidade artística muito gran-

de. No entanto, falta o outro 

lado, que é a concretização de 

um mercado que deixe sonhar. Portugal precisa de coisas 

estruturantes, que nos deem caminho, a nós artistas e a 

toda a gente. Fazer com que um gesto criativo estruture 

uma relação para fazê-la crescer e ter um país com um 

mercado em que as pessoas possam viver disso. A cultura 

de um país é a sua identidade, não são as suas finanças. 

Apesar das finanças terem influência em tudo, não pode-

mos inverter as prioridades. 

Gosta de quebrar regras?

Ao contrário do que possam pensar, sou uma pessoa 

bastante conservadora. No entanto, sou inquieto. Portanto, 

o que me faz quebrar as regras é precisar de conhecer ou-

tras coisas, de me estar sempre a pôr à prova. Para eu me 

sentir, para eu ter existência, preciso de fazer coisas novas, 

e gosto de ir à procura de coisas diferentes. Gosto de mos-

trar que a orquestra está para o compositor como a palete 

de cores está para o pintor.

Tem integrado projetos 

variados como as «Viagens 

de Autor» da Pinto Lopes  

Viagens. Além da viagem a 

Paris em janeiro, que outros 

planos tem em vista?

Estas viagens de autor são 

muito interessantes e dão-

-me muito prazer, porque viajo, troco impressões, dou-me 

a conhecer e também conheço pessoas. Vou a Paris em 

janeiro, mês em que também dou início à minha participa-

ção no programa de televisão Portugal Got Talent. Com o 

disco que vou apresentar em janeiro, espero tocar o mais 

possível dentro e fora de Portugal para cumprir o objetivo 

de me expressar.

of 2013, I felt confident enough to make this step. At the 

age of 40 I allowed myself to embrace my world and give 

it dimension. You have to be disruptive to force yourself to 

leave your comfort zone! In January I am releasing my first 

album, Solo, made up of 15 piano tracks. I am looking for-

ward to being able to play it and to being in contact with 

people. As a composer, I have lived with my back to the au-

dience in recent years and I miss face to face contact.

How would you analyse the relationship the Portuguese 

have with music?

It is a good one. We have a 

very great artistic readiness. 

However, the other side is 

missing, that of the realisa-

tion of a market that enables 

dreams. Portugal needs struc-

tural support, giving us a way, 

us artists and everyone. Making it possible for a creative 

gesture to structure a relationship, to make it grow and 

have a country with a market in which people can live from 

this. The culture of a country is its identity, not its finances. 

Despite finances having an influence on everything, we 

cannot reverse priorities.

Do you like to break rules?

Unlike what you may think, I am a very conservative 

person. However, I am restless. Therefore, what makes me 

break rules is the need to know other things, to always be 

putting myself to the test. For me to feel, for me to have 

an existence, I need to do new things, and I like to be on 

the lookout for different things. I like to show that the or-

chestra for the composer is like the palette of colours is for  

a painter.

You have been involved in 

many projects, such as «Via-

gens de Autor» [Special-

ity trips hosted by artists] by 

Pinto Lopes Viagens travel 

agency. Besides the trip to 

Paris in January, what other 

plans do you have in mind?

These special trips are very interesting and give me a 

great deal of pleasure, because I travel, I exchange impres-

sions, people get to know me and I get to know them. I am 

going to Paris in January, the same month in which I start 

work on the television programme Got Talent Portugal. 

With the record I am going to release in January, I hope 

to play as much as I can inside and outside Portugal to 

achieve my goal of expressing myself. 

«É preciso fazer coisas disruptivas 
para nos obrigar a sair da nossa 
zona de conforto» \\ «You have 

to be disruptive to force yourself to 
leave your comfort zone»

«A cultura de um país é a sua 
identidade, não são as suas 

finanças» \\ «The culture of a 
country is its identity, not  

its finances»
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«Trago as paredes da rua comigo»  
«I take the walls of the road with me»

ART  CULTURE
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Diz-se que as paredes têm ouvidos. Podem ter ou não, 

mas é certo que murmuram. Preciso é saber escutá-las. Foi 

o que aprendeu Manuela Pimentel, cujo gosto pelo dese-

nho e pela pintura a levou a procurar formação em artes 

plásticas na Escola Superior Artística do Porto.

Hoje, a criatividade e originalidade da sua técnica fa-

zem-na resgatar os cartazes de rua para contar as suas 

próprias histórias. «Encontro nas paredes da rua o meu 

conforto interior», confidencia Manuela. Sai, quase sempre 

à noite, raramente sozinha, para arrancar os cartazes cujas 

mensagens tocam o seu co-

ração. Palavras, frases, ima-

gens, stencils... «Passamos 

mil vezes na mesma rua e 

essa rua tem sempre coisas 

novas a dizer-nos», parti-

lha. A sua ética não a deixa, porém, trazer os cartazes mais 

atuais cujo desígnio ainda não se cumpriu.

«Depois, a construção das paredes que faço é como se 

fosse as paredes que vi na rua. É nessas milhares de ima-

gens e frases das paredes que construo a minha história». 

Para isso, corta os cartazes em quadrados da dimensão de 

um azulejo, 14 x 14 cm, e cola-os na tela. Esta revolta dos 

azulejos, como lhe chama em tom jocoso, por serem os 

azulejos a sobreporem-se aos cartazes e não vice-versa, 

constitui a base do seu trabalho. «É como se tivesse de 

fazer a parede para depois poder passar a minha mensa-

gem». Pronto o suporte para a sua intervenção, é pintado 

They say that walls have ears. Whether they do or not, 

what is certain is that they do whisper. You just need to 

know how to listen to them. This is what Manuela Pimentel 

learnt, whose taste for drawing and painting led her to 

seek a place at the Escola Superior Artística do Porto to 

study fine arts.

Today the creativity and originality of her technique 

cause her to salvage street posters to tell her own stories. 

«I find my inner comfort on street walls», Manuela con-

fides. She goes out at night, rarely unaccompanied, to pull 

down posters with mes-

sages that touch her heart. 

Words, phrases, images, 

stencils... «We walk down 

the same road a thousand 

times and that road always 

has something new to say to us», she tells us. Her sense of 

ethics does not allow her however, to remove current post-

ers, the purpose of which is yet to have been realised. 

«Then, the construction of the walls I make is as if they 

are the walls I saw in the road. It is in those thousands of 

images and phrases of the walls that I construct my story». 

To this end, she cuts up the posters into squares the size of 

tiles, 14 x 14 cm, and glues them onto the canvas. This tile 

revolt, as she jokingly calls it, as the tiles are being placed 

over the posters, instead of the over way round, represents 

the basis to her work. «It is as if I had to make the wall to 

then be able to get my message across». Once the medium 

«Encontro nas paredes da rua o meu 
conforto interior» \\ «I find my inner 

comfort on street walls»
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em acrílico e rematado, grande parte das vezes, com resina.

«É uma espécie de clausura de sentimentos, uma li-

berdade condicionada que recria dentro o que está fora», 

revela Manuela da sua verdade quando pinta, ao mesmo 

tempo que assume a sua adoração por Monet. Mas além 

da pintura e do desenho, Manuela tem-se envolvido em 

diferentes áreas e práticas artísticas, como gravura, xilo-

gravura, cenografia e vídeo.

A doçura da sua voz, a sua imensa sensibilidade e o en-

tusiasmo com que fala da sua arte urbana revelam o san-

gue transmontano que lhe corre nas veias. Nasceu no Porto 

em 1979, vive e trabalha em Leça da Palmeira, mas viu já 

o seu trabalho exposto dentro e fora do país, tendo sido 

convidada pelo Arte Institute para representar a arte por-

tuguesa numa mostra que terá lugar no John F. Kennedy 

Center for the Performing Arts, em Washington, em março 

de 2015.

is ready for her intervention, it is painted with acrylic paint 

and finished off, the majority of the time, with resin.

«It is a kind of enclosure of feelings, a conditioned free-

dom that recreates inside what is outside», Manuela re-

veals of her truth when she paints, while at the same time 

admitting to adoring Monet. Beyond painting and drawing, 

Manuela has developed in different areas and artistic prac-

tices, such as prints, wood engraving, set design and video.

The softness of her voice, her great sensitivity and the 

enthusiasm with which she speaks of her urban art reveal 

the Trás-os-Montes blood coursing through her veins. She 

was born in Oporto in 1979, she lives and works in Leça da 

Palmeira, but she has already seen her work on show in-

side and outside the country, and has been invited by Arte 

Institute to represent Portuguese art in a show that will be 

held at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts, 

in Washington, in March, 2015.
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LÍDERES NO FEMININO
A Ascensão das Mulheres ao Poder

The Rise of Women in Power
TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 7 ©DIREITOS RESERVADOS; 2, 4 ©GOVERNO DE PORTUGAL; 3 ©UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA; 

5 ©FRANCISCO SÁ BANDEIRA; 6 ©BANCO BEST

ECONOMY  BUSINESS

A participação feminina em cargos de gestão e lideran-

ça tem vindo a aumentar, uma tendência que, embora não 

permita ainda falar de igualdade entre géneros, deixa prever 

um novo paradigma de gestão. A maioria dos estudos reve-

la, porém, que Portugal está aquém da média europeia nesta 

matéria e ainda longe de atingir a meta definida pelo Parla-

mento Europeu de que, em 2020, as mulheres devem ocupar 

pelo menos 40% dos cargos não executivos dos conselhos 

de administração das empresas privadas cotadas em bolsa 

(as empresas públicas deverão atingir o objetivo em 2018).

Os dados de 2014 da Informa D&B, especialista no conhe-

cimento da informação sobre o tecido empresarial portu-

guês, indicam que, enquanto em 90% das empresas existem 

homens na equipa de gestão, só 58% integram mulheres. O 

mesmo relatório constata que 27,8% das empresas são lide-

radas por mulheres e verifica que a participação feminina 

na gestão das mesmas diminui à medida que aumenta a 

dimensão da organização, evidenciando, contudo, sinais de 

mudança, sobretudo entre as empresas mais jovens.

Um estudo recente do Credit Suisse Research Institute, 

apresenta resultados mais animadores, concluindo que Por-

tugal é o país, entre cerca de 40, com mais mulheres à frente 

de empresas: 33,3% das companhias portuguesas têm mu-

lheres como CEO. Não obstante, o mesmo documento nota 

que Portugal é um dos países com menor índice de mu-

lheres nas equipas de administração das empresas (6,9%), 

numa lista encabeçada pela Noruega (39,7%). E introduz 

uma curiosidade – a de que a presença de mulheres nas 

equipas de gestão de topo é sinónimo de maior rentabilida-

de –, identificada também por um estudo da revista Fortune.

Em Portugal, qual é hoje a presença das mulheres em po-

sições de liderança e centros de decisão? O que distingue a 

liderança feminina e masculina? Estas foram algumas das 

respostas que procurámos junto de seis mulheres que lide-

ram no contexto nacional e cujas perspetivas partilhamos 

nas páginas que se seguem.

Female involvement in senior management and lead-

ership roles is on the rise, a trend that, although it doesn’t 

yet allow any talk about gender equality, does give us a 

glimpse of a new management model. Most studies reveal, 

however, that Portugal falls short of the European average 

in this matter and is still far from reaching the goal defined 

by the European Parliament whereby, in 2020, at least 40% 

of non-executive directors in private companies listed on 

Europe’s stock exchanges are women (public companies 

should achieve this goal in 2018).

2014 figures from Informa D&B, specialising in infor-

mation about the Portuguese business scene, show that, 

while in 90% of companies men can be found in the man-

agement team, only 58% contain women. The same report 

reveals that 27.8% of companies are led by women and says 

that female involvement in their management falls as the 

size of the organisation increases, while however pointing 

to signs of change, especially in newer companies.

A recent study made by the Credit Suisse Research  

Institute gives more encouraging results, concluding that 

Portugal is the country, among some 40 others, with the 

most women running companies: 33.3% of Portuguese 

companies have women CEOs. Nevertheless, the same 

document notes that Portugal is one of the countries with 

the lowest percentage of women holding board positions 

(6.9%), in a list topped by Norway (39.7%). And it introduces 

an interesting fact – that having women in senior man-

agement roles leads to better financial performance –, a 

fact also identified in a study by Fortune magazine.

What is the presence of women in leadership positions 

and decision-making centres? How does female leader-

ship differ from male leadership? Here are some of the 

answers we got from six women leaders in the national 

context, whose opinions we share in the following pages.

Hoje, cerca de 30% das empresas 
portuguesas são lideradas por 

mulheres. \\ Today, some 30% of 
Portuguese companies are headed 

by women.
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Licenciada em Direito, Paula Teixeira da Cruz foi advoga-

da e docente em diferentes licenciaturas e cursos de pós-

-graduação. Ministra da Justiça desde 2011, integra no seu 

percurso passagens pelo Conselho Superior do Ministério 

Público, do Conselho Geral da Ordem dos Advogados e pelo 

Conselho Superior de Magistratura. Passou já também por 

diversos cargos de relevância no PSD, entre os quais, o de 

vice-presidente da Comissão Política Nacional, tendo sido 

também presidente da Assembleia Municipal de Lisboa.

Encarando a presença das mulheres nos centros de de-

cisão «como uma aquisição cultural e de cidadania», Paula 

Teixeira da Cruz reconhece, porém, que ainda «persis-

tem desigualdades muito profundas» no que diz respeito 

às oportunidades que se afiguram a homens e mulheres. 

«Todavia, sobretudo en-

tre as gerações mais no-

vas, existe hoje uma muito 

maior igualdade de oportu-

nidades entre géneros. Há 

profissões em que, por força 

quer de tradições quer le-

gais – note-se por exemplo 

que o acesso às magistraturas estava vedado às mulheres 

antes do 25 de Abril –, persistem desigualdades de género 

no que tange a progressão», afirma a ministra.

Paula Teixeira da Cruz nunca sentiu que o facto de ser 

mulher tenha interferido no seu percurso de alguma for-

ma e entende que «não existe diferença na liderança entre 

géneros diferentes». «Tudo depende da idiossincrasia de 

quem lidera», justifica.

Sabendo que existem mais mulheres licenciadas do que 

homens, Paula Teixeira da Cruz perspetiva «uma maior 

assunção por parte das mulheres no exercício das mais 

variadas profissões e responsabilidades». Quanto a even-

tuais medidas para promover uma maior igualdade de gé-

neros, a ministra da Justiça esclarece: «sou uma adepta 

das evoluções culturais, considerando que a intervenção 

legislativa deve ser o último recurso». «A nossa experiên-

cia vem demonstrando que a participação feminina tem 

vindo a aumentar de forma muito impressiva na generali-

dade das profissões», conclui, não se revelando adepta de 

sistemas de quotas nesta matéria.

With a degree in law, Paula Teixeira da Cruz has been a 

lawyer and university teacher for an array of graduate and 

post-grad courses. Minister for Justice since 2011, during 

her career she has held positions on the High Council of 

the Public Prosecutor’s Office, on the General Council of 

the Portuguese Bar Association, and on the Portuguese 

Judicial Council. She has also held several important posts 

within the PSD party, including vice-chair of the party’s 

National Policy Committee, and has also been president of 

the Lisbon Municipal Assembly.

Viewing the presence of women in decision-making 

centres «as a cultural acquisition and of citizenship», 

Paula Teixeira da Cruz admits, however, that «very pro-

found inequalities persist» still, with respect to opportu-

nities for men and women. 

«Nevertheless, especially 

among younger genera-

tions, equal opportunities 

are more greatly felt today 

between genders. There are 

professions in which, by 

virtue of traditions or legal 

reasons – note, for example, that access to the judiciaries 

was closed off to women before the Portuguese revolution 

–, gender inequality continues when it comes to advance-

ment», the minister says. 

Paula Teixeira da Cruz has never felt that the fact that 

she is a woman has interfered in her career path in any 

way and believes that «there is no difference in leadership 

between different genders». «It all depends on the idi-

osyncrasies of who is leading», she explains.

In the knowledge that there are more women with de-

grees than men, Paula Teixeira da Cruz envisions «a 

greater assumption by women in undertaking the most 

varied of professions and responsibilities». As to possible 

measures to promote greater gender equality, the minister 

for justice explains: «I am a fan of cultural evolution, and 

consider that legislative intervention should be the last 

resort». «Our experience shows that female participation 

has increased very impressively in professions in gen-

eral», she concludes, while admitting to not being a fan of 

quota systems in this matter. 

PAULA TEIXEIRA DA CRUZ
MINISTRA DA JUSTIÇA

«Tudo depende da idiossincrasia de quem lidera»
«It all depends on the idiosyncrasies of who is leading»

«Existe hoje uma muito maior 
igualdade de oportunidades entre 
géneros» \\ «Equal opportunities 

are more greatly felt today  
between genders»
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Doutorada em Direito, Maria da Glória Garcia é desde 

2012 reitora da Universidade Católica Portuguesa, ficando 

na história como a primeira mulher a assumir o cargo des-

de a fundação da instituição, em 1967.

Para introduzir o tema, invoca as palavras de Hannah 

Arendt: «a mulher não foi feita a partir da cabeça do ho-

mem para o governar, nem a partir dos seus pés para ser 

pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele». «A 

presença das mulheres em centros de decisão e em posi-

ções de chefia traduz a concretização dessa ideia basilar, 

esquecida durante muito tempo», acrescenta a reitora às 

palavras da filósofa judia.

Embora concorde que «a comunidade portuguesa está 

hoje muito mais atenta à necessidade de se comportar de 

acordo com o princípio da igualdade consagrado na Cons-

tituição e em inúmeras leis», a reitora lembra «que não 

precisamos de mais leis, mas de mais exigência no seu 

cumprimento, nomeadamente no âmbito laboral».

«Tenho a felicidade de 

viver num tempo particu-

larmente estimulante e de 

acompanhar a viragem cul-

tural no sentido da melhor 

compreensão da igualda-

de», admite Maria da Glória 

Garcia. «Percecionei e per-

ceciono muitas situações de 

desigualdade na sociedade, nacional e internacional, mas, 

ao longo da minha vida, académica e profissional, nunca 

tive de reivindicar a realização da igualdade nem senti ter 

obtido benefícios pelo facto de ser mulher».

O que fará das mulheres diferentes líderes comparativa-

mente aos homens? A reitora argumenta: «a capacidade 

para lidar de modo transversal com os problemas e lhes 

dar soluções mais criativas em razão, precisamente, dessa 

capacidade holística de organização. A mulher leva para 

a profissão toda uma bagagem de experiências em rede, 

fruto das múltiplas atividades, desde logo pessoais e fami-

liares, que gere com mestria e coloca ao serviço do cargo  

que exerce».

No que diz respeito a medidas de promoção da igualda-

de, Maria da Glória Garcia entende que «devem sempre ser 

encaradas como transitórias», já que «o essencial está na 

educação e no desenvolvimento das aptidões pessoais».

With a Ph.D. in law, Maria da Glória Garcia has been the 

vice chancellor of the Catholic University of Portugal since 

2012, taking her place in history as the first woman ever to 

take on the role since the institution was founded in 1967.

To introduce the subject, she uses the words of Hannah 

Arendt: «woman was not made from a man’s head to gov-

ern him, nor from his feet to be walked over by him, but 

from his side to be equal to him». «The presence of women 

in decision-making centres and in positions of leadership 

represents the realisation of this founding idea, forgotten 

for a long time», the vice chancellor adds to the words of 

the Jewish philosopher. 

Although she agrees that «the Portuguese community 

is now much more aware of the need to behave according 

to the principle of equality laid down in the Constitution 

and in countless laws», the vice chancellor recalls «that 

we don’t need more laws, rather we need to be stricter in 

their compliance, in particular in labour matters».

«I have the pleasure to 

live at a particularly exciting 

time and to keep up with the 

cultural turnaround in terms 

of better understanding 

equality», admits Maria da 

Glória Garcia. «I have seen 

and I see many situations 

of inequality in society, na-

tional and international, but, throughout my life, both aca-

demic and professional, I have never had to demand the 

realisation of equality nor have I felt I have enjoyed benefits 

because of the fact of being a woman».

What makes women different leaders when compared 

to men? The vice chancellor argues: «the ability to deal 

with problems right across the board and to find more 

creative solutions precisely because of this holistic view 

of organisation. Women bring to their profession a whole 

series of networking experiences, the result of multiple ac-

tivities, personal and family-based from the outset, which 

they manage with skill and place at the service of the post 

they hold».

With respect to measures for promoting equality, Maria 

da Glória Garcia believes that «they should always been 

seen as transitory», since «the essential is in education 

and in the development of professional skills».

MARIA DA GLÓRIA GARCIA
REITORA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

«Perceciono muitas situações de desigualdade»
«I see many situations of inequality»

«O essencial está na educação e 
no desenvolvimento das aptidões 
pessoais» \\ «The essential is in 

education and in the development of 
professional skills»
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Se a percentagem entre homens e mulheres na agricul-

tura ronda os 70% e 30% respetivamente, os números rela-

tivos aos jovens agricultores revelam uma diferença me-

nos acentuada entre géneros (60% homens vs 40% mu-

lheres). «Um bom sinal», segundo Assunção Cristas, atual 

ministra da Agricultura e do Mar, visto demonstrar que a 

«agricultura portuguesa está a ‘feminilizar-se’ e a ser um 

espelho mais fiel e próximo da realidade global do país».

«Em Portugal há mais mulheres do que homens, há 

mais mulheres qualificadas, mas, paradoxalmente, são 

mais vítimas de desemprego e acedem menos a cargos di-

rigentes», constata a ministra doutorada em Direito, e aler-

ta: «isto é uma distorção grave da lógica da representativi-

dade em que assenta toda a lógica da democracia. Corrigir 

isto é um dever ético de cidadania».

Sabendo que à luz da Constituição todas as pessoas são 

iguais e têm iguais oportunidades, na opinião da ministra 

será já «consensual que os 

problemas da discrimina-

ção são essencialmente de 

caráter social, educacional 

e cultural», sublinhando 

que «há um caminho a per-

correr que é um trabalho de 

gerações, em que as mães e 

os pais têm uma responsa-

bilidade imensa». E não hesita: «é preciso educação para 

a cidadania todos os dias, em todas as escolas, em que a 

defesa da igualdade do género esteja no centro das preo-

cupações. É uma questão de direitos humanos», advoga 

Assunção Cristas, até à data a primeira mulher em Portu-

gal a estar grávida enquanto ministra.

Convicta de que, em matéria de liderança, a diferen-

ça reside nas pessoas, independentemente do género,  

Assunção Cristas acredita que «o papel de uma socieda-

de é criar as condições para que as mulheres estejam em 

pé de igualdade com os homens», louvando o trabalho 

da União Europeia nesta matéria. «O caminho passa pela 

desconstrução social que hierarquiza os géneros, um aba-

não forte nas estruturas de poder existentes, que se ques-

tionem privilégios e desigualdades permanentes e, acima 

de tudo, o processo de mudança tem de ser constante-

mente acarinhado, leve o tempo que levar».

If the percentage between men and women in agricul-

ture is around 70% and 30% respectively, the figures with 

regard to young farmers reveal a less obvious difference 

between the sexes (60% men vs. 40% women). «A good 

sign», according to Assunção Cristas, current Minister for 

Agriculture and Fisheries, given that it shows that «Portu-

guese agriculture is being ‘feminised’ and is a more faithful 

and closer reflection of the overall reality of the country».

«In Portugal there are more women than men, there are 

more qualified women, but, paradoxically, they are more 

victims of unemployment and they don’t rise as much to 

senior positions», says the minister with a Ph.D. in law, 

before warning: «this is a serious distortion of the logic of 

representation, one which the entire logic of democracy is 

based. Correcting this is an ethical duty of citizenship».

Aware that according to the Constitution, every person 

is equal and has equal opportunities, in the opinion of the 

minister it is now «consen-

sual that the problems of 

discrimination are essen-

tially of a social, educational 

and cultural nature», stress-

ing that «there is a path to 

be trodden that is a work of 

generations, in which moth-

ers and fathers have a huge 

responsibility». And she doesn’t hesitate: «education is 

needed for citizenship every day, in every school, in which 

the defence of gender equality is the focus of concerns. It 

is a matter of human rights», advocates Assunção Cristas, 

till now, the first woman in Portugal to be pregnant while  

a minister.

Convinced that, in matters of leadership, the difference 

lies in people, irrespective of gender, Assunção Cristas be-

lieves that «the role of a society is to create the conditions 

so that women are treated equally to men», praising the 

work of the European Union in this area. «The path in-

volves the social deconstruction that categorises genders, 

a powerful shakeup of existing power structures; privileg-

es and permanent inequalities should be questioned, and 

above all else, the process of change has to be continually 

tended to, no matter how long it takes».

ASSUNÇÃO CRISTAS
MINISTRA DA AGRICULTURA E DO MAR

«É preciso educação para a cidadania todos os dias»
«Education is needed for citizenship every day»

«O caminho passa pela 
desconstrução social que hierarquiza 

os géneros» \\ «The path involves 
the social deconstruction that 

categorises genders»
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Na perspetiva de Guta Moura Guedes, a presença das 

mulheres em posições de liderança e centros de decisão é 

fundamental. Lamenta, contudo, que Portugal esteja ain-

da aquém da média europeia nesta matéria e anseia que 

o país rapidamente se possa tornar numa referência neste 

domínio. «O facto de as mulheres terem estado demasia-

do tempo, por motivos totalmente injustos, fora dos car-

gos de liderança, teve consequências negativas para todo 

o desenvolvimento da sociedade. A minha posição não é, 

nem nunca será, a de defender um protagonismo femini-

no, da mesma forma que nunca defendi um protagonismo 

masculino. Apenas acho que uma situação de igualdade 

numérica entre géneros é mais interessante, mais estimu-

lante e muito mais útil para um desenvolvimento social e 

económico mais justo e eficaz».

Guta Moura Guedes reconhece que «a realidade é, ain-

da, brutalmente diferente para homens e mulheres, regra 

geral», apontando como principal motivo a maternidade: 

«são as mulheres quem têm 

filhos e que, depois de os te-

rem, são, ainda, na grande 

parte dos casos, quem cuida 

deles enquanto são muito 

pequenos. Ora não há ainda 

legislação laboral suficiente 

que nos proteja, nem sequer 

nos ampare. Nem cultura 

empresarial que saiba en-

carar este tema com rigor, dando-lhe a importância que 

lhe é devida».

No que às características da liderança no feminino diz 

respeito, e salvaguardando eventuais generalidades, Guta 

Moura Guedes julga «que há uma objetividade e uma ra-

cionalidade que são excecionais nas mulheres. Há às ve-

zes quase uma frieza clínica, seguríssima, que nos faz le-

var tudo em frente, sem vacilar, sem desistir. Há também 

uma relação com as emoções e com o universo sensorial 

mais fácil e mais ágil, o que nos permite entender melhor 

os outros, o que é fundamental num líder. Usamos os veto-

res criativos com grande facilidade e somos imensamente 

destemidas. Mas, se calhar, e isto é o lado fascinante da 

nossa espécie, podia dizer o mesmo de muitos homens 

líderes que conheço…», partilha a responsável que se tem 

destacado na esfera de design como curadora, diretora 

criativa, estratega e pensadora.

According to Guta Moura Guedes, the presence of wom-

en in positions of leadership and decision-making cen-

tres is fundamental. She laments, however, that Portugal 

still falls short of the European average in these matters 

and hopes that the country can quickly become a leading 

name in this field. «The fact that women have been kept 

from leadership roles for far too long, and for entirely unjust 

reasons, has had negative consequences for the whole de-

velopment of society. My position isn’t and nor will it ever 

be, that of defending a more powerful role for women, in 

the same way that I have never defended a more powerful 

role for men. I only think that a situation of equal numbers 

between genders is more interesting, more stimulating 

and much more useful for a more just and efficient social 

and economic development».

Guta Moura Guedes recognises that «reality is, still, 

brutally different for men and women, as a general rule», 

pinpointing maternity as the main motive: «women are 

the ones who have children 

and who, after having them, 

are also, in the vast major-

ity of cases, the people who 

look after them when they 

are small. Well there is no 

labour legislation yet suf-

ficient to protect us, nor 

to support us. Nor is there 

business culture that knows 

how to deal strictly with this matter, giving it the impor-

tance it deserves».

When it comes to the characteristics of leadership in 

the feminine, and safeguarding possible generalities, Guta 

Moura Guedes believes «that women have exceptional 

objectivity and rationality. Sometimes there is almost a 

clinical and so-certain cool-headedness that ensures we 

can move things forward, without wavering, without giv-

ing up. There is also an easier and more agile relationship 

with emotions and with the sensorial universe, which al-

lows us to understand others better, which is fundamental 

in a leader. We use creative vectors with great ease and we 

are incredibly fearless. But, perhaps, and this is the fas-

cinating thing about our species, I could say the same of 

many of the male leaders I know...», shares the business-

woman who has stood out in the world of design as a cura-

tor, creative director, strategist and thinker.

GUTA MOURA GUEDES
PRESIDENTE DA EXPERIMENTADESIGN, COMISSÁRIA DO ANO DO DESIGN PORTUGUÊS 2014/15

«A chegada das mulheres à liderança é inevitável»
«The arrival of women to leadership is inevitable»

«Há uma objetividade e uma 
racionalidade que são excecionais 
nas mulheres» \\ «Women have 

exceptional objectivity  
and rationality»

Vendo tudo a mudar rapidamente diante dos seus olhos 

e esperando que «a legislação acompanhe e evolua ao 

mesmo ritmo», a presidente da experimentadesign con-

fessa ter mudado a sua visão relativamente às quotas. Se 

há uns anos foi contra, hoje assume «que em alguns se-

tores elas foram fundamentais para acelerar a mudança 

neste campo, tão necessária». Mas, nos dias que correm, 

«a situação já pode evoluir de uma forma mais natural e a 

chegada das mulheres à liderança é inevitável», diz Guta 

Moura Guedes. «Daqui a dez anos, no máximo, já não es-

taremos preocupados com esta questão», adianta, com a 

esperança de que «as mulheres nunca percam a sua do-

çura e natural graça e beleza e que nunca sintam que têm 

de se tornar mais masculinas para serem mais eficazes  

e competitivas».

Watching on as everything changes quickly before 

her very eyes and hoping that «legislation keeps up and 

evolves at the same pace», the president of experimen-

tadesign confesses that she has changed her view with 

regard to quotas. If a few years ago she was against them, 

today she believes «that in some sectors they have been 

fundamental in speeding up change in this field that is so 

necessary». But, nowadays, «the situation can already 

evolve more naturally and the arrival of women to leader-

ship is inevitable», says Guta Moura Guedes. «Ten years 

from now, at the very most, we will already no longer be 

concerned about this issue», she adds, with the hope that 

«women never lose their gentleness and natural grace and 

beauty and that they never feel that they have to become 

more masculine to be more effective and competitive». 
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Fundadora do Banco Best, em 2001, e presidente da  

Comissão Executiva desde então, Isabel Ferreira entende 

que a presença ainda diminuta das mulheres em posições 

de liderança e centros de decisão não reflete nem a quanti-

dade nem a qualidade do trabalho desenvolvido pelos ele-

mentos do género feminino nas organizações.

Considera que «Portugal é um país em que a sociedade é 

relativamente equilibrada» no que concerne às oportuni-

dades que se afiguram a ambos os géneros, sugerindo que 

«os maiores entraves ao desenvolvimento de carreiras a 

níveis base ou intermédio» se prendem com «as clássicas 

questões relacionadas com a dificuldade de desenvolver 

uma atividade profissional em paralelo com as necessida-

des ditadas pela vida pessoal, que é sempre mais exigente 

no caso das mulheres». Mas, quando falamos em termos 

de ascensão a lugares de topo, Isabel Ferreira admite haver 

«ainda muito a tendência para quem já está no sistema 

de efetuar escolhas apenas dentro de grupos muito ho-

mogéneos, similares e com 

grandes afinidades – é uma 

tendência humana e natural 

que tem de ser quebrada por 

imposição de mecanismos 

exógenos que premeiem 

a competência / aptidão e 

promovam a diversidade». 

Neste contexto, Isabel Ferreira reconhece que «cada pes-

soa tem um estilo próprio de liderança», mas salienta que 

«as estatísticas e os estudos conhecidos apontam para 

uma liderança ‘no feminino’ em que há mais comunicação, 

mais participação (designadamente team work) e maior 

awareness social / ambiental». 

A CEO do Banco Best recorda que, em Portugal, já exis-

tem mais mulheres licenciadas do que homens desde 1986 

«e apesar disso ainda não se observam alterações corres-

pondentes e com relevância no ‘topo das empresas’ nacio-

nais». Como tal, depois de atestar que é «firme defensora 

da meritocracia», Isabel Ferreira é de opinião de que «para 

ultrapassar a situação de total desequilíbrio atual, temos 

de ‘forçar as barreiras’ e negociar objetivos a cumprir». «A 

vantagem é que essa é uma linguagem a que os gestores 

estão habituados», termina a responsável, aconselhando 

vivamente o estudo dos casos de França e Inglaterra.

Founder of Banco Best, in 2001, and chief executive of-

ficer ever since, Isabel Ferreira believes that the yet small 

presence of women in leading positions and decision-

making centres reflects neither the quantity nor the qual-

ity of work developed by members of the female gender  

in organisations.

She considers that «Portugal is a country in which soci-

ety is relatively balanced» when it comes to opportunities 

arising for both sexes, while suggesting that «the greatest 

impediments to career development at ground and mid-

dle levels» is to do with «the classic issues related to the 

difficulty of forging a professional activity in parallel to the 

needs dictated by personal life, which is always more de-

manding in the case of women». But, when speaking in 

terms of rising to senior positions, Isabel Ferreira admits 

there is «still very much the trend for anyone already in 

the system to make choices solely within very uniform, 

similar groups with great affinities – this is a human and 

natural tendency that needs 

to be broken by imposing 

unrelated mechanisms that 

reward expertise / skill and 

promote diversity». In this 

context, Isabel Ferreira rec-

ognises that «every person 

has their particular style of 

leadership», but stresses that «recognised statistics and 

studies point to a leadership ‘in the feminine’ in which there 

is more communication, more participation (namely team-

work) and greater social and environmental awareness». 

The CEO of Banco Best stresses that, in Portugal, there 

have already been more women with degrees than men 

since 1986 «and in spite of this there have still not be 

any corresponding and important changes at the helm 

of national companies». As such, after stating that she is 

a «firm believer in meritocracy», Isabel Ferreira is of the 

opinion that «to overcome the current situation of total 

imbalance, we have to ‘ram barriers’ and negotiate goals to 

be met». «The advantage is that this is a language which 

senior management are used to», concludes the CEO, 

while strongly advising looking into the cases of France 

and England.

ISABEL FERREIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO BANCO BEST

«Sou firme defensora da meritocracia»
«I am firm believer in meritocracy»

«Temos de ‘forçar as barreiras’ e 
negociar objetivos a cumprir» \\ 

«We have to ‘ram barriers’ and 
negotiate goals to be met»



54 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 55 

Mónica Santiago é presidente da Professional Women’s 

Network (PWN) Lisbon, a ramificação portuguesa da PWN 

Global, rede de executivas que pretende promover e incen-

tivar as mulheres a progredir na carreira e na hierarquia 

das organizações.

Analisando o contexto nacional, Mónica Santiago lem-

bra que «em Portugal o número de mulheres em cargos de 

liderança nas empresas cotadas e nas grandes empresas 

é apenas de 9%. Por outro lado, nas PME, onde o número 

de empresas familiares tem bastante maior representação, 

esse número já ultrapassa os 30%, aproximando Portugal 

dos níveis europeus». Relativamente às grandes empresas, 

a responsável alerta que «a situação só se alterará quan-

do a estrutura familiar for mais igualitária, conferindo aos 

homens um papel mais importante no seio das famílias, 

Mónica Santiago is president of the Professional  

Women’s Network (PWN) Lisbon, the Portuguese branch 

of PWN Global, a network of executives aimed at promot-

ing and encouraging women to advance in their career 

and in the hierarchy of organisations.

Analysing the national context, Mónica Santiago recalls 

that «in Portugal the number of women with leading po-

sitions in listed companies and in major companies is just 

9%. On the other hand, in SMEs, where the number of fam-

ily companies is much more represented, this number al-

ready exceeds 30%, bringing Portugal closer to European 

levels». With relation to large companies, the executive 

warns that «the situation will only change when the fam-

ily structure is more egalitarian, giving men a more impor-

tant role in the heart of families and thus giving women 

MÓNICA SANTIAGO
PRESIDENTE DA PROFESSIONAL WOMEN’S NETWORK LISBON

«A maior alteração prende-se com questões culturais»
«The greatest change concerns cultural issues»

 «As quotas podem servir como 
acelerador nalgumas empresas» \\ 
«Quotas can help speed things up in 

some companies»

conferindo assim às mulheres mais disponibilidade para 

exercerem a sua profissão», esclarece a presidente da 

PWN Lisbon, referindo que «há também questões de na-

tureza pessoal e competências que as mulheres podem 

trabalhar de forma a fazerem melhor o seu marketing pes-

soal, desenvolvimento de contactos e posicionamento no 

mundo empresarial».

Mónica Santiago vê já um número bastante significativo 

de mulheres nalguns setores da economia, mas não hesita 

em relembrar que «a crise contribuiu para que as empre-

sas se desresponsabilizassem socialmente». «No entan-

to, compete às mulheres que querem ser líderes saberem 

rodear-se de pessoas que já ocupam posições de liderança 

e trabalhar os seus níveis de autoconfiança», diz a respon-

sável, sublinhando igualmente a importância de melhorar 

os níveis de empreendedorismo feminino. 

Apesar de hoje residir em Portugal, Mónica Santiago 

viveu já em seis países diferentes. Durante a sua carreira, 

sentiu na pele as decisões que confrontam as vertentes 

profissional e pessoal, já que teve de abdicar da sua car-

reira internacional pelo facto de ter filhos. «Por outro lado, 

não deixei de ser partner mundial da maior multinacional 

de Recursos Humanos do 

mundo», reconhece.

Em que é que mulheres se 

distinguem dos homens em 

termos de liderança? Móni-

ca Santiago responde: «são 

normalmente mais pruden-

tes e avessas ao risco, o que 

compensa algumas características masculinas; também 

costumam comunicar de forma mais consensual e inclu-

siva nas organizações, enquanto os homens são mais dire-

tivos», e destaca: «o facto de representarem 70% ou mais 

das decisões de consumo deveria ser um motivo para que 

assumissem posições de desenvolvimento de negócio».

Quanto ao futuro, a presidente da PWN Lisbon indica 

que «a maior alteração deveria dar-se no seio das famílias, 

no respeito pelos horários de trabalho e até na confiança 

nos colaboradores, permitindo trabalho à distância, entre 

outras tantas medidas, mas tratam-se de questões cultu-

rais». «Enquanto não houver respeito pelas vidas fami-

liares, sobretudo nas PME, não conseguiremos alcançar 

um grande progresso nas organizações», defende Mónica 

Santiago. «Continuo a achar que as quotas podem servir 

como acelerador nalgumas empresas para equilibrar os 

géneros na liderança, mas claro que só devem ser aplica-

das em áreas onde haja igualdade de competências e mas-

sa crítica».

more time to carry out their profession», explains the PWN 

Lisbon president, while saying that «there are also issues of 

a personal nature and skills that women can work on so to 

better ensure their personal marketing, developing contacts 

and positioning themselves within the business world».

Mónica Santiago already sees a very significant number 

of women in some sectors of the economy, but does not hes-

itate to recall that «the crisis has led companies to renounce 

any responsibility in social issues». «However, it is up to the 

women who want to be leaders to know they should sur-

round themselves with people who already hold leadership 

positions and to work on their levels of self confidence», the 

executive explains, while equally stressing the importance 

of improving levels of feminine entrepreneurialism.

Despite living in Portugal now, Mónica Santiago has al-

ready lived in six different countries. Throughout her ca-

reer she has had first-hand experience of decisions con-

fronting professional and personal aspects, given that 

she had to pull out of her international career as she had 

children. «On the other hand, I didn’t give up being a world 

partner of the world’s largest Human Resources multina-

tional», she admits.

How do women differ 

from men in terms of lead-

ership? Mónica Santiago 

replies: «they are normally 

more prudent and risk-

averse, which compensates 

for some masculine char-

acteristics; they also tend to 

communicate in a more consensual, inclusive manner in 

organisations, while men are more directive», and high-

lights: «the fact they represent 70% or more of spending 

decisions should be a reason for which they hold business 

development positions».

As to the future, the president of PWN Lisbon suggests 

that «the greatest change should take place in the heart of 

families, with respect to working hours and also in trust-

ing employees, allowing them to work remotely, among 

so many other measures, but these are cultural issues». 

«As long as there is no respect for family life, especially in 

SMEs, we will not manage to achieve any major progress in 

organisations», advocates Mónica Santiago. «I still believe 

that quotas can help speed things up in some companies 

to balance out genders in leadership, but of course they 

should only be used in areas where there are equal skill 

levels and critical mass».
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OPINIÃO \\ OPINION

Dá que pensar. Em Portugal só cerca de 5% dos cargos de 

administração nas empresas do PSI 20 têm sido ocupa-

dos por mulheres. Por que é que tão poucas chegam ao 

topo das grandes empresas e quando é que isso vai mu-

dar? Ninguém sabe. Até há quem diga que «é mais fácil 

uma mulher ganhar a lotaria do que chegar a CEO», como 

é o caso de Deise Leobet, investigadora e diretora do IE  

Business School, escola de negócios em Madrid.

Para redigir o livro O Homem Certo Para Gerir uma Empresa 

é uma Mulher, editado pela PrimeBooks, entrevistei 25 

executivas de topo portuguesas e responsáveis de institui-

ções ligadas ao tema da igualdade, mas ninguém arrisca 

uma data para a mudança de paradigma.

A mulher partiu com atraso para o mercado de trabalho e 

«ainda hoje, em demasiados países, continua a ser cidadão 

de segunda», alerta o secretário-geral das Nações Unidas. 

Portugal será um deles? Dados governamentais revelam 

que as mulheres recebem, em média, menos 18,5% do que 

os homens. No PSI 20, principal índice bolsista, têm baixa 

representatividade e, no entanto, correspondem a 60% da 

força laboral.

No filme Não Sei como Ela Consegue, Sarah Jessica Parker 

encarna uma executiva atarefada que tem de fazer das tri-

pas coração para gerir a família, os filhos e os amigos… Na 

vida real, enquanto as mulheres continuarem a ter a cargo 

– de forma muitas vezes solitária – a educação dos filhos e 

o trabalho doméstico terão sempre menos tempo e energia 

para se dedicarem às suas carreiras. Ou seja, sobra pouco 

tempo para aceitar reuniões fora de horas, viagens de tra-

balho e ainda para alimentar a rede de contactos e, claro, 

fazer lobbie para que, um dia, seja ‘a eleita’. Mesmo assim é 

importante não desistir e carregar no acelerador, se quiser 

ser uma líder.

Ascensão de Líderes, no Feminino

Food for thought. In Portugal around 5% of managerial 

roles in PSI 20 companies have been occupied by women. 

Why is it that so few reach the top of major companies 

and when is this going to change? Nobody knows. There 

are even some who say that «it is easier for a woman to 

win the lottery than become CEO», as indeed Deise Leobet 

said, researcher and director of the IE Business School,  

in Madrid.

To write the book O Homem Certo Para Gerir uma Empresa 

é uma Mulher [The Right Man to Manage a Company is a 

Woman], published by PrimeBooks, I interviewed 25 top 

Portuguese  executives and institution heads working in 

the field of equality, but not one dared give a date to when 

this paradigm would change.

Women were late starters in the work market and 

«even today, in too many countries, they remain second 

class citizens», the UN secretary-general warns. Could  

Portugal be one of them? Government figures reveal that 

on average women are paid 18.5% less than men. In the PSI 

20, the main Portuguese stock index, they are badly rep-

resented and, nevertheless they correspond to 60% of the  

labour force. 

In the film I Don’t Know How She Does It, Sarah Jessica 

Parker plays a busy executive, who bends over backwards 

to look after her family, her children and her friends... In 

real life, as long as women still have the role – often on 

their own – of educating their children and doing house-

work, they will always have less time and energy to dedi-

cate themselves to their careers. That is to say, there is little 

time left to accept out-of-hours meetings, work trips and 

also to stoke your contact network, and, of course, to lobby 

so that one day you will be ‘the chosen one’. Even so it is 

vital that you don’t give up and put your foot of the accel-

erator pedal if you want to be a leader.

Leaders on the Rise, in the Feminine
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ORLANDO 
MONTEIRO DA SILVA

«A saúde oral não pode ser separada da 
saúde em geral» \\ «Oral health cannot be 

separated from health in general»

ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS 

ECONOMY  BUSINESS

Foi o primeiro português eleito presidente da Federação 

Dentária Internacional e presidente do Conselho Europeu 

de Dentistas. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas 

desde 2001 e atual presidente do Conselho Nacional das 

Ordens Profissionais, Orlando Monteiro da Silva tem-se 

batido pelo acesso da população ao direito à saúde oral. 

«Hoje a medicina dentária portuguesa é das mais reco-

nhecidas a nível mundial», admite o bastonário de uma 

Ordem que conta com 9705 profissionais inscritos, mais de 

mil a exercer fora de Portugal, lembrando que, se hoje exis-

tem cerca de seis mil clínicas em todo o país, se devem ex-

clusivamente ao investimento privado levado a cabo pelo 

setor nas últimas quatro décadas.

Como vê o panorama da medicina dentária portuguesa?

Em primeiro lugar, a saúde oral não pode ser separada da 

saúde em geral. E o setor da saúde não pode ser separado 

dos outros setores sociais, como a educação e a segurança 

social. Em Portugal temos estas áreas demasiado estan-

ques, pelo que há uma necessidade de procurar soluções 

inovadoras em torno de objetivos comuns.

Recentemente, o barómetro de 2014 da Ordem concluiu 

que a população tem confiança nos médicos dentistas, 

mas tem dificuldade de acesso à medicina dentária e tem 

grandes carências. Portanto, há uma procura grande dos 

serviços de medicina dentária que não encontra resposta 

com sistemas de ajuda adequados para que as pessoas 

possam aceder aos cuidados básicos de saúde oral.

He was the first Portuguese to be voted president of the 

World Dental Federation and president of the European 

Council of Dentists. President of the Portuguese Dental 

Association since 2001 and current present of the National 

Council of Professional Associations, Orlando Monteiro 

da Silva has fought hard for the population’s access to 

the right to oral health. «Today Portuguese dental medi-

cine is one of the best recognised internationally», admits 

the president of an Association, which has 9705 mem-

bers, more than a thousand of which are working outside  

Portugal, while recalling that, if there are some six thou-

sand clinics throughout the country, they exist solely be-

cause of the private investment carried out by the sector 

in the last four decades. 

What is your view of the state of Portuguese dental 

medicine?

First of all, oral health cannot be separated from health 

in general. And the health sector cannot be separated from 

other social sectors, such as education and social security. 

In Portugal these areas are too hermetic, meaning that 

there is a need for finding innovative solutions focused on 

common goals.

Recently the Association’s 2014 barometer concluded 

that the population trusts dentists, but has trouble access-

ing dental medicine and is in dire need. Therefore, there is 

great demand for dental medicine services for which there 

is no response with suitable aid systems so that people can 

have access to basic oral health care. 

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JOSÉ OLIVEIRA
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Ainda faria sentido integrar a saúde oral no Serviço  

Nacional de Saúde (SNS)?

A não integração da saúde oral, nos anos 1970, no SNS 

é uma lacuna imperdoável, mas foi uma opção ideológi-

ca; opção que a Ordem nunca subscreveu. Atualmente, há 

uma consciencialização cada vez maior da importância da 

higiene oral na prevenção das doenças da cavidade oral. 

Como tal, acho que é preciso uma opção política, mas que 

não deve ser ideológica, relativamente ao acesso da popu-

lação a cuidados de saúde oral. Hoje essa integração com o 

SNS pode ser feita de diversas formas: através da contrata-

ção massiva de médicos dentistas para os centros de saú-

de e para os hospitais, o que seria praticamente impossível, 

ou através de uma rede já existente na contratualização de 

determinado tipo de serviços com um certo tipo de cuida-

dos pré-definidos.

Qual o balanço que faz da introdução, em 2008, do  

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO), 

os chamados cheques-dentista?

Foi um passo na direção correta. É um programa de saúde 

pública, preventivo, que vai no sentido de identificar alguns 

grupos especiais e dar-lhes 

algum tipo de acompanha-

mento. A avaliação feita 

demonstra que houve gan-

hos de saúde consideráveis 

em Portugal resultantes do 

PNPSO. Já chegou quase 

a três milhões de utentes. 

Mas é preciso ir mais lon-

ge, porque a generalidade 

da população não está aqui 

coberta. Por exemplo, temos mais de metade dos nossos 

idosos com mais de 65 anos totalmente desdentados. É 

necessário identificar nas áreas sociais as prioridades e 

alocar recursos para estas situações.

O que defende para que essa ajuda seja alargada?

É preciso colocar no terreno um sistema de compartici-

pação para que o cidadão comum tenha acesso a cuida-

dos de saúde oral (que têm de ser tipificados) através de 

valores pré-acordados entre o Estado e o setor privado. O 

SNS tem que evoluir para uma lógica de Sistema Nacional 

de Saúde e contar com parcerias público-privadas. Esta é 

uma orientação estratégica, verificando-se aquilo que é 

óbvio: que não há sistema público nenhum capaz de ir ao 

encontro das necessidades todas da população. Só essa 

conjugação de esforços pode fazer face aos desafios que 

existem no setor da saúde. Isso é feito em vários países de 

diversas formas.

Would it still make sense to integrate oral health in the 

National Health Service (NHS)?

Not integrating oral health, in the 1970s, in the NHS is 

an unforgivable omission, but it was an ideological option; 

an option that the Association has never agreed with. To-

day, there is increasing awareness as to the importance of 

oral hygiene in preventing diseases of the oral cavity. As 

such, I believe that a political option is needed, but one that 

shouldn’t be ideological, relative to the population’s ac-

cess to oral health. Today that integration with the NHS can 

be done in many ways: through the mass hiring of den-

tists for health centres and for hospitals, which would be 

practically impossible, or through an existing network in 

contracting given kinds of services with a certain type of 

predefined care.

What is your assessment of the introduction, in 2008, of 

the National Oral Health Promotion Programme (NOHPP), 

and the so-called ‘dentist-cheques’?

It was a step in the right direction. It is a preventative, 

public health programme, which works towards identifying 

some special groups and giving them some kind of monitor-

ing. The assessment made 

shows that there have been 

considerable health gains 

in Portugal resulting from 

the NOHPP. It has already 

reached almost three million 

patients. But it needs to go 

further, because the majority 

of the population is not cov-

ered. For example, more than 

half of the elderly aged over 

65 have no teeth at all. We need to identify priorities in social 

areas and allocate resources for these situations.

What do you advocate for this aid to be expanded?

A cost sharing scheme needs to be implemented so that 

common citizens have access to oral health care (which 

has to be defined) through previously agreed agreements 

between the state and the private sector. The NHS has to 

evolve into a National Health System approach and reckon 

on public-private partnerships. This is a strategic guideline, 

showing something that is obvious: that there is no public 

system able to meet all the needs of the population. Only 

these combined efforts can deal with the challenges in the 

health sector. This is done in many countries in many ways. 

What does Portuguese dental medicine have that makes 

it one of the best in the world?

The level of qualification and our experience, funda-

mentally in the private sector. We have requirements in 

«É preciso um sistema de 
comparticipação para que o cidadão 

comum tenha acesso a cuidados 
de saúde oral» \\ «A cost sharing 

scheme needs to be implemented so 
that common citizens have access to 

oral health care»

Com que argumentos se pode dizer que a medicina den-

tária portuguesa é uma das melhores do mundo?

Com os argumentos da qualificação e com a nossa ex-

periência, fundamentalmente no setor privado. Temos re-

quisitos em termos de licenciamento com parâmetros só 

comparáveis aos países mais avançados do mundo, ofere-

cendo segurança às pessoas nas instalações e nos equipa-

mentos. Começámos a formar médicos dentistas em Por-

tugal nos anos 1970 e na altura tivemos um parceiro, que foi 

a Noruega, um dos países mais avançados a este nível, que 

nos ajudou muito. Foi o embrião para uma excelência que a 

partir daí nos permitiu acompanhar o melhor que se fazia 

na medicina dentária a nível mundial. O percurso foi abso-

lutamente notável e isso é transversalmente reconhecido.

O turismo de saúde e bem-estar é uma das verten-

tes que pode contribuir para dinamizar o setor da saúde 

em Portugal. O que falta para que o país se possa afirmar  

nesta matéria?

Portugal está muito bem colocado para ser um ator mui-

to mais que relevante no panorama europeu e no dos paí-

ses de expressão portuguesa, e pode ainda evoluir. Temos 

excelentes centros clínicos, boa qualificação de profissio-

nais, temos com esses países uma proximidade e facilida-

de de comunicação. O que falta é colocar este setor no ro-

teiro das prioridades estratégicas do país, encará-lo como 

terms of licensing with parameters only comparable with 

the world’s most advanced countries, offering safety to 

people in establishments and in equipment. We started to 

train dentists in Portugal in the 1970s and at the time we 

had a partner, namely Norway, one of the most advanced 

countries in this field, which helped us a great deal. This 

was the start of an excellence that from then on allowed 

us to keep up with the best being done in dental medicine 

around the world. The development has been impressive 

and this is recognised across the board.

Health and wellness tourism is one of the areas that 

could help boost the health sector in Portugal. What does 

the country lack in order to make its mark in this area?

Portugal is very well placed to be a key player in the  

European panorama and in Portuguese speaking coun-

tries, and can still evolve. We have excellent clinics, well 

qualified professionals; we have a close relationship and 

ease of communication with these countries. What is 

missing is placing this sector under the radar of strategic 

priorities for the country; seeing it as an economic sector 

that represents, in more developed countries, between 10% 

and 15% of GDP, with growing demand as the population 

ages, but also because of the willingness of that popula-

tion to want access to health care. It is a sector that needs 
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um setor económico que representa, nos países mais de-

senvolvidos, entre 10% a 15% do PIB, que está a crescer na 

procura, pelo envelhecimento da população, mas também 

pela vontade dessa população em querer aceder a cuida-

dos de saúde. É um setor que precisa de ser mais valoriza-

do e que pode atrair muito investimento para o nosso país.

Participou como coautor do livro Vision 2020. Em traços 

gerais, quais as tendências da medicina dentária para a 

próxima década?

Desde logo, que o que se pretende para a medicina den-

tária não pode estar separado da saúde em geral. Tem de 

haver capacidade de colaboração entre diferentes grupos 

de profissionais na perspetiva de colocar a saúde pública 

e o doente em primeiro lugar. Segundo, uma participação 

mais ativa do doente nos diversos processos de decisão ao 

nível da saúde. Identifica também as tecnologias de comu-

nicação e informação como fundamentais para o futuro 

da saúde. Identifica a economia como crucial, afetando o 

setor da saúde a vários níveis, sendo a pobreza o principal 

fator que exclui as populações de níveis de saúde adequa-

dos. Por último, os recursos humanos e a educação, no 

sentido em que é preciso reformular os curricula e adaptá-

-los a realidades diferentes; a discrepância na distribuição 

dos recursos humanos a nível mundial constitui um desa-

fio político enorme.

to be better valued and which can attract a lot of invest-

ment to our country.

You are the co-author of the book Vision 2020. Gener-

ally speaking, what are the trends for dental medicine for 

the coming decade?

From the outset, that what is planned for dental medi-

cine cannot be separated from health in general. There 

has to be the ability for collaboration between the differ-

ent groups of professionals with a view to placing public 

health and patients first. Then, more active participation 

of patients in the various decision processes in terms of 

health. Identifying communication and information tech-

nologies as fundamental for the future of health. Identi-

fying the economy as vital, affecting the health sector on 

many levels, with poverty the main factor excluding peo-

ple from suitable health levels. Finally, human resources 

and education, in that curricula need to be reformulated 

and adapted to different realities; discrepancy in the dis-

tribution of human resources internationally represents a 

huge political challenge. 

ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista 
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

Por graça ou por desgraça, muitos responsáveis políticos 

do campo do socialismo democrático continuam a sofrer 

de torcicolo de esquerda, preconizando um «entendimen-

to entre as várias esquerdas», que o mesmo é dizer uma 

solução frentista, englobando setores democráticos e se-

tores antidemocráticos.

Com todos os defeitos que teve, Jacques Chirac, ex-

-Presidente francês do campo da direita democrática, 

sempre soube resistir a um entendimento com a Frente 

Nacional, preferindo correr o risco de uma derrota elei-

toral perante os socialistas a fazer concessões à extre-

ma-direita francesa. 

O que separa a direita democrática da extrema-direita é 

mais do que o que distingue a direita democrática da es-

querda democrática, uma vez que existe um abismo sepa-

rador entre quem entende que, em certas circunstâncias, 

os Direitos e Liberdades Fundamentais poderão ser postos 

em causa e quem, em circunstância alguma, aceita que os 

mesmos sejam questionados.

O mesmo faz sentido dizer-se quando se estabelece uma 

comparação entre o campo do socialismo democrático e o 

campo do marxismo-leninismo ou do trotskismo.

Não me parece que existam grandes afinidades entre 

quem aceita a democracia representativa e tem uma pos-

tura reformista e quem defende uma estratégia revolucio-

nária de tomada do poder, caso a correlação de forças se 

apresente favorável ao seu desencadeamento.

Não me parece que faça sentido uma solução frentista 

entre quem defenda a manutenção na área do euro, uma 

«leitura inteligente do Tratado Orçamental», a presença 

na NATO e quem pugne pela saída do euro, pela destrui-

ção do Tratado Orçamental e pela condenação do «impe-

rialismo americano».

O grande socialista Gaston Defferre afirmou no Congresso 

de Pau do PSF que «quando os comunistas nos elogiam é 

porque cometemos um grande erro ou estamos em vias 

de o cometer».

Infelizmente, há quem no PS português ainda não tenha 

percebido que Gaston tinha razão.

Nem mais, nem menos...

Frentismo

Fortunately or unfortunately, many political figures of 

democratic socialism persuasion continue to suffer from 

a tilt to the left, advocating an «understanding between 

the various lefts», which is the same as saying a frontist 

solution, including democratic sectors and antidemo-

cratic sectors.

With all the flaws he had, Jacques Chirac, the former 

French president of right-wing democratic persua-

sion, was always able to resist any agreement with the  

National Front, preferring to run the risk of electoral de-

feat to the socialists than making concessions to the 

French far-right.

What separates the democratic right from the far-right are 

differences greater than those distinguishing the demo-

cratic right from the democratic left, seeing as there is a 

gulf separating those who believe that in certain circum-

stances fundamental rights and liberties may be jeopard-

ised, and those who under no circumstances accept that 

these can be questioned.

It makes sense to say the same when establishing  

a comparison between democratic socialism and  

Marxism-Leninism or Trotskyism. 

I don’t believe there are great affinities between those who 

accept representative democracy and have a reformist 

stance, and those who defend a revolutionary strategy of 

seizing power, in the event the balance of powers is fa-

vourable to triggering it.

I don’t believe a frontist solution between those who defend 

remaining in the Euro Zone, an «intelligent reading of the 

budgetary treaty», and being part of NATO, and those argu-

ing in favour of leaving the Euro, of destroying the budget-

ary treaty and of condemning «American imperialism».

The great socialist Gaston Defferre said at the French  

Socialist Party’s Pau Convention that «when communists 

praise us it is because we have made a big mistake or we 

are in the process of committing one».

Unfortunately, there are those in the Portuguese Socialist 

Party who are yet to understand that Gaston was right.

Nothing more, nothing less...

Frontism
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MARIANA ANDRADE
«Empreender neste setor é uma ousadia»

«Enterprise in this sector is daring»

ECONOMY  BUSINESS

«Entre 2012 e 2017 estima-se 
um crescimento médio de 3,2% 

para o mercado português de 
produtos para o cuidado da pele» 

\\ «Between 2012 and 2017 
estimates point to an average 

growth of 3.2% for the Portuguese 
skincare products market»

With a degree in Pharmaceutical Sciences and with many 

years of professional experience under her belt in her field, 

Mariana Andrade has stoked the fire of her fascination 

for concoctions, remedies and recipes and added a dash 

of entrepreneurial spirit. Her hard work has ended up in 

the creation of Douro Skincare, a luxury cosmetics pro-

ject based on the unique properties of the Douro region. 

The founder and managing director of the company re-

veals that the initial investment was around half a million  

Euros, with 307,000 Euros provided by European funds for 

internationalisation. Following the launch of the first range 

from the brand, entitled DVINE, at the end of 2014, Mariana 

Andrade expects an estimated turnover of 420,000 Euros 

for 2015.

The DVINE range is based on the potential of Port 

Wine. What are the main properties that the wine brings 

to cosmetics?

DVINE is a range of high performance and high qual-

ity products with an enriched and very exclusive aromatic 

profile. And that aroma of the 

products is the gene behind 

every formula; hence we have 

called it DNA (Douro Nuclear 

Aroma). This DNA in DVINE is 

nothing less than a blend of 

aromatic notes from the first 

entirely organically produced 

Port Wine. Port Wine is very 

particular wine in its organo-

leptic properties.  It is a fortified 

wine, rich in compounds with a 

conformational chemical structure, which fit our olfactory 

receptors like a glove, causing very pleasant sensations. 

Douro Skincare products are developed using scien-

tific research carried out in Portugal. What is your view of 

‘made in Portugal’ cosmetics?

Douro Skincare works in partnership with the University 

of Oporto to manage to develop its R&D activity, which is 

fundamental for any company developing its own cos-

metics. The production of Douro Skincare’s cosmetic prep-

arations is subcontracted, although we supply the specifi-

cations of the formulae and some of the ingredients, as is 

the case with the products’ fragrance. There are parts of the 

process that are done here and others abroad. 

According to some sources I have been consulting, rela-

tive to forecasts for the Portuguese skincare products 

market, estimates point to an average growth of 3.2% for a 

five-year period, between 2012 and 2017, to reach the total 

value of 260.33 million Euros at the end of 2017. I think that 

we have a very positive example, that of Portuguese kno-

whow, which has a great reputation abroad. With regard to 

Licenciada em Ciências Farmacêuticas e somando vários 

anos de experiência profissional na área, Mariana Andrade 

deu azo ao seu gosto por misturas, mezinhas e receitas e 

somou-lhe o seu espírito empreendedor. A diligência cul-

mina na criação da Douro Skincare, um projeto de cosmé-

tica de luxo que assenta nas propriedades únicas da região 

do Douro. A fundadora e diretora-geral da empresa des-

venda que o investimento inicial rondou meio milhão de 

euros, tendo 307 mil euros sido apoiados por fundos euro-

peus para a internacionalização. Depois do lançamento da 

primeira linha da marca, intitulada DVINE, no final de 2014, 

Mariana Andrade espera para 2015 uma faturação previ-

sional de 420 mil euros.

A linha DVINE tem por base as potencialidades do  

Vinho do Porto. Quais os principais atributos que o néctar 

empresta à cosmética?

A DVINE é uma linha de produtos de alta performance e 

alta qualidade com um perfil aromático enriquecido e mui-

to exclusivo. E esse aroma dos produtos é o gene de todas 

as fórmulas, por isso lhe cha-

mamos DNA (Douro Nuclear 

Aroma). Este DNA da DVINE 

não é nada mais nada menos 

do que uma mescla de notas 

aromáticas do primeiro Vinho 

do Porto de produção inteira-

mente orgânica. O Vinho do 

Porto é um vinho muito pró-

prio nas suas características 

organoléticas. É uma matriz 

licorosa e fortificada, rica em 

compostos com uma estrutura química conformacional 

que encaixam como uma luva nos recetores olfativos, pro-

vocando sensações muito agradáveis.

 

Os produtos da Douro Skincare são desenvolvidos com 

base em investigação científica produzida no país. Qual a 

sua perceção sobre a cosmética made in Portugal?

A Douro Skincare tem uma parceria com a Universida-

de do Porto para conseguir desenvolver a sua atividade 

de I&D, o que é fundamental a qualquer empresa que de-

senvolva cosméticos próprios. O fabrico das preparações 

cosméticas da Douro Skincare é subcontratado, embora 

nós forneçamos as especificações das fórmulas e alguns 

ingredientes, como é o caso da fragrância dos produtos. Há 

partes do processo que são feitas cá e outras lá fora.

Segundo algumas fontes que vou consultando, relativa-

mente às previsões apontadas para o mercado português 

de produtos para o cuidado da pele, estima-se um cresci-

mento médio de 3,2% para um período de cinco anos, entre 

2012 e 2017, alcançando o valor total de 260,33 milhões de 

Euros no final de 2017. Penso que temos um exemplo muito 

DOURO SKINCARE

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIELA COSTA
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positivo, o da saboaria portuguesa, que tem ótima reputa-

ção lá fora. No que respeita a cuidados de rosto com obje-

tivos muito específicos, penso que há por onde crescer a 

nível do fabrico e da certificação.

Qual o modelo de negócio dentro e fora do país?

A prospeção de mercados começou agora. A cosmética 

é um tipo de setor em que a máxima Selling before Having 

é difícil de pôr em prática.... Para se abordar distribuidores 

é necessário mostrar produto final. Só assim conseguem 

aferir o interesse da marca para os seus clientes e para o 

seu portfólio. Por isso, só começámos em setembro com 

o lançamento oficial da marca na feira Cosmeeting Paris. 

Temos já boas perspetivas para mercados como Brasil, 

Rússia, Canadá, Alemanha e... também Portugal. Em  

Portugal não temos nenhum parceiro decidido, mas es-

tamos a trabalhar e esperamos poder ter alguns pontos 

de venda estratégicos a partir de janeiro de 2015. O online 

também é importante para nós.

Quais as principais ambições da Douro Skincare?

A principal: fazer a DVINE chegar às lojas. Em 2015 a 

DVINE vai apresentar exten-

sões de linha. Estamos a ouvir 

o mercado e têm-nos pedido 

muitas vezes produtos para 

spa e sabonetes. Serão novos 

produtos, mas dentro da mes-

ma linha. No entanto, em se-

tembro de 2015 a Douro Skin-

care vai lançar uma linha nova 

que explora dois recursos na-

turais durienses de peso, que vão muito para além do vi-

nho e da uva, e que nos vão permitir abordar os mercados 

do Médio Oriente, sem restrições, com certificação do Ins-

tituto Halal. Tenho paixão por esses países e o potencial é 

enorme. Um outro objetivo mais ambicioso, mas não deixa 

de o ser a longo prazo, é ter uma loja própria.

Que outras matérias-primas da região do Douro tencio-

na a Douro Skincare utilizar em futuros produtos?

Azeite e Amêndoa. São ingredientes incríveis, altamente 

hidratantes, regeneradores, apaziguantes e de alta tole-

rância. São uma dádiva da nossa «natureza» duriense de 

enorme potencial na cosmética.

O que significa para si a concretização deste projeto?

Concretização é uma palavra exigente. Ainda não sinto 

que a concretização tenha ocorrido. Atingimos um pata-

mar de consolidação que nos aumenta as possibilidades 

de concretizar o projeto, isto é, de levar os produtos até às 

casas das consumidoras, que são a nossa razão de ser. Este 

é o nosso principal objetivo e desafio. 

face care with very specific goals, I think that there is room 

for growth in terms of manufacture and certification. 

What business model are you using in and outside  

Portugal?

Sounding out markets has now started. Cosmetics is a 

kind of sector in which the maxim ‘Selling Before Having’ 

is difficult to put into practice... To approach distributors 

you need to show them a final product. Only then can they 

assess the interest the brand would have for their custom-

ers and if it fits in their portfolio. As such, we only began 

in September with the official launch of the brand at the 

Cosmeeting Paris fair. We already have good prospects 

for markets such as Brazil, Russia, Canada, Germany and... 

Portugal too. In Portugal we are yet to decide on a partner, 

but we are working on it and we hope to have some strate-

gic points of sale as of January 2015. Online business is also 

important for us.

What are Douro Skincare’s main ambitions?

The main one: to get DVINE into stores. In 2015 the DVINE 

range will grow. We are listening to the market and we have 

often been asked for spa prod-

ucts and bars of soap. They will 

be new products, but within 

the same range. However, in 

September 2015, Douro Skin-

care will launch a new range, 

which explores two impor-

tant natural resources in the 

Douro, which go way beyond 

wine and grapes, and which 

will allow us to enter Middle Eastern markets, without re-

striction, with Halal Institute certification. I am passionate 

about these countries and the potential is huge. Another, 

more ambitious goal, but not so much in the long term, is 

to have our own store. 

What other prime materials of the Douro region does 

Douro Skincare intend to use in future products? 

Olive oil and almonds. They are incredible ingredients, 

highly moisturising, regenerative, soothing and non-irri-

tating. They are a gift from the Douro’s «nature» and have 

huge potential in cosmetics.

What does the realisation of this project mean for you?

Realisation is a strong word. I am yet to feel that the 

realisation has occurred. We have reached a level of 

consolidation that increases our chances to bring the 

project to fruition, or rather to bring products into the 

houses of consumers, our raison d’être. This is our main 

goal and challenge.

«Temos já boas perspetivas para 
mercados como Brasil, Rússia, 
Canadá, Alemanha» \\ «We 

already have good prospects for 
markets such as Brazil, Russia, 

Canada, Germany»
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É do irresistível aroma a chocolate, do fresco borbulhar 

da cerveja, do delicado toque das rendas e de enigmá-

ticas ruas medievais que se faz a história encantada da  

Flandres, região norte da Bélgica que, juntamente com  

Valónia (região francófona do sul do país) e uma pequena 

comunidade germanófona, a leste, forma um dos países 

mais heterogéneos da Europa.

Foi graças à prosperidade, no final da Idade Média, de ci-

dades comerciais como Ghent, Bruges e Ypres, que nasceu 

uma das regiões mais ricas 

e urbanizadas da Europa, 

onde viria a formar-se uma 

expressiva vaga de cultura, 

com impressionantes resul-

tados nas artes e arquitetu-

ra. É a herança destes tem-

pos que torna a Flandres numa região tão rica de interesse 

e é embalados pela musicalidade do flamengo, língua ofi-

cial da região, que deambulamos de cidade em cidade, pro-

curando descobrir alguns dos seus numerosos encantos.

Um colorido mosaico de línguas, culturas e tradições, 

Bruxelas tem na mítica Grand Place, praça central da ci-

dade, um dos pontos de passagem incontornáveis. Cons-

truída no século XIII, acolhe inúmeros concertos e festivais 

ao longo do ano, destacando-se o gigante tapete de flores, 

composto por milhares de begónias, que a cada dois anos 

preenche o coração da praça. 

Uma curta viagem de comboio leva-nos a Leuven, que 

além de ser considerada a capital belga da cerveja, algo 

The irresistible aroma of chocolate, the fresh bubbling 

of beer, the delicate feel of lace and enigmatic medieval 

streets all combine to produce the enchanted history of 

Flanders, the northern region of Belgium, which, together 

with Wallonia (the French speaking southern region of the 

country) and a small German speaking community in the 

east, forms one of Europe’s most multifarious countries.

The prosperity, at the end of the Middle Ages, of trading 

cities such as Ghent, Bruges and Ypres gave rise to one of 

the richest and most urban-

ised regions of Europe, in 

which an expressive cultur-

al wave would come to form, 

with impressive results in 

the arts and architecture. 

The legacy of these times is 

what turns Flanders into a region packed with interest and, 

lulled by the musicality of Flemish, the region’s official lan-

guage, let us wander from city to city, in hope of discover-

ing some of its many charms.

A colourful mosaic of languages, cultures and traditions, 

Brussels has in its central square, the Grand Place, one of 

its attractions you can’t leave without seeing. Built in the 

13th century, it welcomes many concerts and festivals 

throughout the year, while one of its highlights is the giant 

carpet of flowers made up of thousands of begonias filling 

the heart of the square every two years.  

A short train ride takes us to Leuven, which, in addition 

to being considered Belgium’s beer capital, somewhat 

As cidades flamengas têm em 
comum o mesmo toque de mistério 
histórico. \\ Flemish cities share the 

same sense of historic mystique. 
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de relevo num país que produz mais de 1500 variedades 

da bebida, alberga uma das mais antigas universidades 

da Europa, a Katholieke Universiteit Leuven, fundada em 

1425. É no entanto Ghent que reclama o título de maior 

cidade universitária da Flandres. Sob o olhar atento do 

Castelo Gravensteen, a cidade vive num interessante equi-

líbrio entre um passado repleto de referências históricas e 

um presente vibrante e agitado. 

Atraídos pelo doce aroma das lojas de chocolate, é tem-

po de rumar a Bruges. Um dos exemplos mais bem pre-

servados da Flandres medieval, a cidade conhecida como 

impressive in a country that produces more than 1500 

varieties of the drink, houses one of oldest universities 

in Europe, the Katholieke Universiteit Leuven, founded in 

1425. It is Ghent, however, that can lay claim to the title of 

Flanders’ largest university city. Under the watchful eye of 

Gravensteen Castle, the city exists in an interesting bal-

ance between a past packed with historic references and 

a vibrant, buzzing present.

Lured by the sweet aroma of chocolate shops, it’s time 

to head for Bruges. One of the best preserved examples of 

medieval Flanders, the city known as the «Venice of the 
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North» can be discovered by boat, along peaceful canals, 

in one of the horse drawn carriages that ply the ancient 

streets or simply by wandering the cobbled lanes on foot.

One of the coolest cities in Europe, Antwerp witnessed 

the birth, in the 16th and 17th centuries, of great masters of 

the art world, including Rubens and Anthony Van Dyck. 

Famous for its diamond trade, Antwerp also sparkles for its 

architectural landmarks, such as its railway station, voted 

one of the world’s most beautiful.

Each boasting its own particular charm, Flemish cit-

ies share the same sense of historic mystique, immedi-

ately winning over anyone who visits them and nurturing 

in them the desire to return soon, to see their medieval 

squares again, to savour another gaufre or simply to em-

bark on a new journey through time.

«A Veneza do Norte» pode ser descoberta de barco, pelos 

canais tranquilos, numa das carruagens puxadas por ca-

valos que percorrem as ruas centenárias ou simplesmente 

percorrendo a pé as ruelas em paralelepípedos.   

Uma das cidades mais cool da Europa, Antuérpia viu 

nascer, nos séculos XVI e XVII, grandes mestres das artes, 

como Reubens e Anthony Van Dyck. Famosa pelo comér-

cio de diamantes, Antuérpia brilha ainda por marcos arqui-

tetónicos como a estação ferroviária, eleita uma das mais 

belas do mundo. 

Cada uma com o seu charme particular, as cidades fla-

mengas têm em comum o mesmo toque de mistério his-

tórico, seduzindo imediatamente todos os que as visitam 

e deixando-lhes o desejo de regressar em breve, para re-

ver as suas praças medievais, saborear mais um gaufre ou 

simplesmente para encetar uma nova viagem pelo tempo. 

OPINIÃO \\ OPINION

Depois de algum desequilíbrio alimentar que acompanhou 

a quadra natalícia, é bom fazer um pequeno plano de de-

sintoxicação. Começar o ano com uma dieta leve e líqui-

da é excelente para desintoxicar o organismo e ajudar a 

perder os quilos que porventura se tenham instalado nes-

ta época. Faça três dias de alimentação apenas à base de 

líquidos: sumos de fruta naturais e sem açúcar, sopas de 

legumes em puré leve, batidos de frutas e batidos verdes, 

com espinafres e aipo, por exemplo, feitos de preferência 

com leite magro, leite de aveia ou de arroz.

Com esta dieta depurativa comece também a preparar-

-se psicologicamente para fazer uma mudança na sua 

vida, rumo à saúde e ao bem-estar. Lembre-se de duas 

coisas: primeiro, que as decisões que tomámos na entrada 

do novo ano perdem a sua força com o passar do tempo; 

depois, a educação alimentar não deve ser um castigo e 

todos os regimes muito restritivos não resistem durante 

muito tempo, além de nos deixarem deprimidos e tensos.

Procure ajuda profissional para se tornar mais saudável. 

Muitas vezes achamos que devemos fazer tudo sozinhos, 

sem ajuda. Isso é errado e a melhor maneira de termos 

sucesso com as nossas intenções é procurar conselho es-

pecializado, quer seja para deixar de fumar, perder peso ou 

comer melhor. Um profissional ajuda-nos a criar rotinas e 

métodos, ensina a manter firme a decisão tomada, apoia 

para que não se fraqueje a meio do caminho.

Se a intenção, e até mesmo necessidade, é perder peso ou 

aprender a comer saudavelmente, marque uma consulta 

com um nutricionista. Quem me procura para reeducação 

alimentar e remodelação corporal sabe que terá o apoio 

integral de toda uma equipa devotada a fazer com que o 

programa pessoal tenha sucesso.

Não desista das suas boas intenções. Ponha-as em prática. 

Tenha um ano feliz, saudável e belo!

Boas Intenções de Ano Novo 

Following a short spate of dietary imbalance throughout 

the Christmas period, it’s good to draw up a small detoxifi-

cation plan. Beginning the year with a light and liquid diet 

is excellent for detoxifying the body and helping shed the 

pounds that may have piled on over the festivities. Under-

take a three-day stint consuming nothing but liquids: nat-

ural fruit juices, with no added sugar, lightly puréed veg-

etable soups, fruit shakes and green shakes, with spinach 

and celery, for example, made ideally with skimmed milk, 

oat milk or rice milk.

Alongside this purifying diet, start to prepare yourself psy-

chologically too, towards making a change in your life, 

towards health and wellness. Keep two things in mind: 

firstly, that the decisions you make at the start of the New 

Year lose their strength as time passes; then, food educa-

tion shouldn’t be punishment and any very restrictive diet 

doesn’t work for very long, besides making you feel de-

pressed and tense.

Look for professional help to become healthier. People 

often feel that they should do everything alone, without 

help. This is wrong and the better way to succeed in your 

intentions is to look for specialist advice, whether for quit-

ting smoking, losing weight or eating better. A professional 

helps you to create routines and methods; teaches you 

how to stick to the decision you’ve taken; supports you so 

that you don’t crumble halfway into your plan.

If your intention is, or if you need to lose weight or to learn 

how to eat more healthily, make an appointment to see a 

nutritionist. Anyone who comes to me for food re-educa-

tion and body reshaping knows that they will have the full 

support of an entire team devoted to ensuring their per-

sonal programme produces results.

Don’t give up on your good intentions. Put them into prac-

tice. Have a happy, healthy and beautiful year! 

Good New Year Intentions

+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
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VILLA HONEGG
O Encanto da Serenidade 

The Charm of Serenity

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©VILLA HONEGG
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À medida que, de bom grado, nos afastamos da agita-

ção das cidades, sentimos o estado de espírito a alterar-se 

gradualmente, pelo que quando alcançamos o idílico hotel 

Villa Honegg já a nossa mente deixou para trás as preocu-

pações do quotidiano.

Embora a apenas 20 minutos de Lucerna, este resort 

superior de cinco estrelas é uma bolha de privacidade em 

pleno coração da Suíça. Erigido 914 metros acima do nível 

As we happily distance ourselves from the bustle of city 

life, we feel our state of mind gradually change, so that 

when we reach the idyllic hotel Villa Honegg, our mind has 

already left behind any everyday concerns.

Although a mere 20 minutes from Lucerne, this five-star 

superior resort is a bubble of privacy in the very heart of 

Switzerland. Built 914 metres above sea level on mount 

Bürgenstock, the hotel is delightfully isolated from any 

do mar no Monte Bürgenstock, o hotel encontra-se deli-

ciosamente isolado de interferências. Construído em 1905, 

o Villa Honegg reabriu com renovado esplendor em 2011, 

após uma profunda recuperação. Embora mantendo no 

exterior o seu charme original, a renovação dotou os inte-

riores do hotel de ambientes contemporâneos e cosmopo-

litas, da autoria do gabinete de design Jestico+Whiles. 

disturbances. Constructed in 1905, the Villa Honegg was 

reopened, its splendour restored, following a major refit in 

2011. Although it retains its original charm on the outside, 

the refurbishment endowed the hotel’s interior with con-

temporary and cosmopolitan environments, developed by 

design studio Jestico+Whiles.

Housing 23 rooms and suites, in each of them the hotel 

treats its guests to stunning views over Lake Lucerne and/
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Equipado com 23 quartos e suítes, em todos eles o hotel 

brinda os seus hóspedes com arrebatadoras vistas para o 

Lago Lucerna e/ou para as montanhas que o envolvem e 

com os mais elevados padrões de hotelaria, recorrendo a 

uma minuciosa atenção ao detalhe tanto nos ambientes 

como nos serviços. 

Ideal para hóspedes que prezam a discrição e a priva-

cidade, o Villa Honegg pode 

ser reservado em bloco para 

uso exclusivo de um grupo 

de convidados. Instalados 

neste refúgio na montanha, 

acompanhados apenas pela 

natureza, os hóspedes têm 

ao seu inteiro dispor uma 

ampla variedade de serviços 

e recursos. 

Um bálsamo para corpo e 

alma, os tratamentos e tera-

pias disponíveis no spa podem ser selecionados em função 

das necessidades de cada hóspede. Entre a sauna finlande-

sa e o banho turco, os 26º da piscina coberta apelam a mo-

mentos mais frescos, acompanhados por um sistema de 

contracorrente e música subaquática. Fora de portas, a pis-

cina exterior, aquecida a 34º, oferece incríveis vistas panorâ-

micas e uma área de hidromassagem. Para os apreciadores 

or over the mountains surrounding it and to the highest ho-

tel industry standards, featuring meticulous attention to de-

tail as much in the environments as in the services provided.

Ideal for guests who prize discretion and privacy, the 

Villa Honegg can be reserved as a whole, for the exclusive 

use of a group of guests. Settled in this mountain refuge, 

accompanied by nothing but nature, guests have a huge 

array of services and facili-

ties at their entire disposal.

A balm for the body and 

soul, the treatments and 

therapies available in the spa 

can be selected according 

to the needs of each guest. 

Between the Finnish sauna 

and the steam bath, the 26º 

C of the covered pool calls for 

fresher moments, accom-

panied by a counter-current 

system and underwater music. Outside the outdoor pool, 

heated to 34º C, offers incredible panoramic views, as well 

as a whirlpool area. For fans of outdoor activities, the hotel 

also offers bikes and electric buggies to discover the sur-

roundings. To end the day on a golden high, the restau-

rant’s hotel treats guests to regional dishes, international 

classics and Lebanese specialities. 

Construído em 1905, o Villa Honegg 
reabriu com renovado esplendor 

em 2011, após uma profunda 
recuperação. \\ Constructed in 1905, 

the Villa Honegg was reopened, 
its splendour restored, following a 

major refit in 2011.
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de atividades ao ar livre, o hotel disponibiliza ainda bicicle-

tas e buggies elétricos para descobrir as redondezas. Para 

terminar o dia com chave de ouro, o restaurante do hotel 

brinda os hóspedes com pratos regionais, clássicos inter-

nacionais e especialidades libanesas.

Dono de uma localização ímpar, o Villa Honegg resulta de 

uma delicada combinação entre requinte e natureza. Ro-

deados de todos os confortos contemporâneos e dos me-

lhores serviços, os convidados deixam-se render aos mais 

simples dos prazeres: respirar o puríssimo ar da montanha, 

contemplar a água cristalina do lago ou desfrutar do fas-

cínio do silêncio total, interrompido apenas pelos pontuais 

sons da natureza. 

Enjoying an unrivalled location, the Villa Honegg is the 

result of a delicate combination between refinement and 

nature. Surrounded by every contemporary comfort and 

by the finest services, guests allows themselves to surren-

der to the simplest of pleasures: breathing in the purest of 

mountain air, contemplating the crystal waters of the lake, 

or enjoying the fascination of total silence, interrupted by 

nothing but the occasional sounds of nature. 
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DEEP NATURE 
 ARC 1950 

Viagem ao Interior \\ Inner Journey
TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 2, 3, 4, 6, 7 ©LUDOVIC DI ORIO; 5 ©UTOPIKPHOTO; 8 ©DEEP NATURE

HEALTH  WELLNESS



Arc 1950 pinta-se de branco, não fosse uma estância 

de ski, a 1950 metros de altitude, e uma típica e exclusiva-

mente pedonal aldeia no coração dos Alpes franceses. É 

aqui, sob o olhar atento do Mont Blanc, que se esconde do 

mundo agitado o Deep Nature - Arc 1950 – Les sources de 

Marie, um spa com a assinatura Deep Nature, presente nos 

locais mais prestigiados do mundo e que prima pela exce-

lência, na conceção dos espaços, nos ambientes luxuosos, 

na credenciada equipa, nos cuidados administrados e nos 

produtos de alta qualidade, resultando numa alquimia de 

sensações que proporcionam bem-estar. Ao longo de dez 

anos de experiência e constante investigação, a Deep 

Arc 1950 is awash with white, so much more so as it is a 

ski resort, at an altitude of 1950 metres, and a typical and 

entirely pedestrian village, in the heart of the French Alps. 

It is here, under the watchful eye of Mont Blanc, that Deep 

Nature – Arc 1950 – Les sources de Marie hides from the 

busy world. A spa by Deep Nature, present in the world’s 

most prestigious locations, which stands out for its ex-

cellence in creating spaces, in luxurious environments, in 

specialist teams, in the care given and in the fine quality 

products used, resulting in a concoction of wellness-giving 

sensations. Throughout ten years of experience and con-

tinued research, Deep Nature has stood out from the rest, 

Nature tem-se destacado das demais e convida à desco-

berta da natureza, a que rodeia e incorpora o espaço físi-

co mas, essencialmente, a nossa natureza original. É uma 

viagem ao interior do Spa & Thalasso, mas sobretudo ao 

interior de nós mesmos, porque a elegância, a beleza, o 

relaxamento, a harmonia de corpo e alma vêm de dentro 

para fora.

Entrar no Deep Nature - Arc 1950 é penetrar num mundo 

mineral e descobrir as grutas temáticas (de relaxamento, a 

30 graus, vulcânica, a 45 graus, e gelada) para que corpo e 

mente se reconfortem e despertem. Mas é igualmente en-

cetar uma viagem sensorial onde o quente e o frio estão 

inviting you to discover nature, the nature surrounding it 

and embodying the physical space but, more importantly, 

your own original nature. It is a journey inside the Spa & 

Thalasso, but above all else to our inner selves, because 

elegance, beauty, relaxation, harmony of body and soul 

come from the inside out.

To enter the Deep Nature – Arc 1950 is to penetrate a 

mineral world and discover themed caves (relaxation, 30 

degrees, volcanic, 45 degrees, and frozen) so that the body 

and mind find comfort and come alive. But it is equally 

embarking on a sensorial journey where hot and cold 

are always present: Jacuzzi, hammam, outdoor sauna, 
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sempre presentes: jacuzzi, hamman, sauna exterior, duche 

multissensorial, duche norueguês, banho de pés e uma 

fantástica sala de relaxamento. Nas salas de tratamento, 

com vistas deslumbrantes sobre o Mont Blanc, profissio-

nais altamente qualificados, dispondo de produtos como 

Cinq Mondes® – usados em spas de exceção, inspirados 

em receitas ancestrais e adaptados por conceituados far-

macêuticos – e/ou servindo-se das pedras das monta-

nhas de Les Arcs, levam os visitantes a usufruir de expe-

riências verdadeiramente 

inolvidáveis. Massagens de 

rosto – revitalizantes, reju-

venescedoras, exfoliantes, 

etc.; massagens de corpo 

– oriental, indiana, do Bali, 

com pedras quentes, para 

grávidas, etc. – são apenas 

alguns dos muitos tratamentos disponíveis.

E depois de mimado o corpo e o espírito, há toda uma 

aldeia mágica para descobrir. Se for inverno, as pessoas 

deslocam-se de skis pela aldeia, ou a pé, se os objetos 

deslizantes causarem ainda estranheza. Há alojamento de 

qualidade, como os sedutores chalés da Pierre & Vacances, 

que complementam umas pequenas férias de sonho, fei-

tas de natureza: a que nos rodeia e a nossa, no Deep Nature 

- Arc 1950.

multi-sensorial shower, Norwegian shower, footbath and 

a stunning relaxation room. In the treatment rooms, with 

amazing views over Mont Blanc, highly qualified profes-

sionals, making use of products such as Cinq Mondes® – 

used in exclusive spas, inspired by ancestral recipes and 

adapted by renowned pharmacists – and/or using the Les 

Arcs mountain stones, help visitors to enjoy truly unfor-

gettable experiences. Face massages – revitalising, rejuve-

nating, exfoliating, etc.; body massages – oriental, Indian, 

Balinese, with hot stones, 

for pregnant women, etc., 

are just some of the many 

treatments available.

And after pampering the 

body and spirit, there is an 

entire magical village to 

discover. If it’s wintertime, 

people go on skis to the village, or by foot, if such sliding 

transport is still an oddity to you. There’s quality accom-

modation, such as the alluring Pierre & Vacances chalets, 

which complement a dream holiday where nature is key: 

the nature surrounding you and your own nature, in Deep 

Nature – Arc 1950.

É uma viagem ao interior do Spa & 
Thalasso, mas sobretudo ao interior 

de nós mesmos. \\ It is a journey 
inside the Spa & Thalasso, but above 

all else to our inner selves.
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Recuperar dos Excessos das Festas 
Recovering from Festive Excesses

PUB

HEALTH  WELLNESS

Os doces estiveram sempre presentes na mesa de Natal, 

e o fim-de-ano foi festejado com um jantar de príncipe, re-

gado com espumante. Agora é altura de corrigir o mal feito. 

O Natal e a passagem do ano deixaram como herança o 

excesso de doces, fritos, bebidas e comidas ricas e pesa-

das… e, além de uns quilinhos a mais, deixaram também o 

nosso organismo pelo menos ligeiramente intoxicado com 

tanto açúcar e gordura. Não vale a pena desesperar. Agora 

que as festas já passaram o importante é cuidar da saúde 

para começar o ano da melhor forma.

O ideal nesta altura é limpar o nosso corpo, através de 

uma alimentação que permita desintoxicar e depurar o or-

ganismo. Beber muita água durante o dia e abdicar do con-

sumo de carne seria o ideal, mantendo uma dieta à base de 

frutas e verduras.

COMEÇAR BEM PELA MANHÃ

Comece o dia com uma rodela de ananás ou meia pa-

paia. Depois, coma duas colheres de sopa de cereais ricos 

em fibra com um iogurte ou leite de soja ou de aveia, ou 

coma uma fatia de pão integral com um queijo fresco.

DIVIDIR AS REFEIÇÕES

Ao longo do dia, no intervalo das refeições, beba muita 

água e coma maçãs. Se tomar o pequeno-almoço às oito 

da manhã, coma uma maçã às dez. Se for almoçar tarde, 

por volta das duas horas, coma outra maçã ou um iogurte 

ao meio-dia.

VERDE É A MELHOR COR

Faça do seu almoço uma refeição verde: uma boa dose 

de legumes cozidos temperados com azeite e vinagre, ou 

uma boa salada de alface, tomate, rúcula, canónigos e ce-

noura, também temperada com azeite e vinagre. Pode in-

cluir na refeição um queijo fresco pequeno, ou um terço de 

requeijão, ou um pedaço de tofu.

Sugary delights a constant temptation over Christmas, 

and New Year’s celebrations celebrated with overindul-

gence washed down with champagne. Now the time has 

come to repair any damage done.

Christmas and New Year have left a legacy of excess 

sweets, fried foods, drinks and rich and heavy food... and, 

along with a few extra kilos, they have also left our body at 

least slightly poisoned with so much sugar and fat. There’s 

no need for despair though. Now that the holidays are over 

what matters is taking care of your health to begin the 

year in the best way. 

The best thing at this time of year is to cleanse the body, 

through a diet that allows it to detoxify and purify. Ideally 

drink a lot of water during the day and refrain from eating 

meat, while sticking to a diet based on fruit and greens.

START THE DAY AS YOU MEAN TO GO ON

Start the day with a slice of pineapple or half a papaya. 

Then eat two tablespoons of fibre rich cereals with a yo-

ghurt, soy milk or oat milk. This could also be a slice of 

wholemeal bread with some fresh cheese.

EAT LITTLE, OFTEN  

Throughout the day, in between meals, drink plenty of 

water and eat apples. If you have your breakfast at eight 

o’clock in the morning, eat an apple at ten. If you have you 

lunch late, at around two o’clock, eat another apple or a yo-

ghurt at midday.

GO FOR GREEN

Make your lunch a green meal: a good portion of cooked 

vegetables drizzled with olive oil and vinegar, or a fine sal-

ad of lettuce, tomato, rocket, lamb’s lettuce and carrot, also 

drizzled with olive oil and vinegar. The meal can also feature 

a small fresh cheese, some cottage cheese, or some tofu.
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O FINAL DO DIA

Ao jantar, limite-se a comer uma boa sopa de legumes 

e lembre-se que esta deve ser a sua última refeição do dia. 

Depois do jantar não ande a petiscar. Se sentir necessidade 

de comer alguma coisa, beba uma infusão de ervas como 

cidreira, lúcia-lima, hortelã ou príncipe. A bebida quente e 

aromática vai satisfazer o seu desejo de comida.

Vai ver que o seu corpo vai agradecer esta semana de 

equilíbrio. Depois, se quiser manter-se saudável e reedu-

car a sua alimentação, procure um nutricionista e come-

ce uma nova etapa na sua vida. Tenha um Ano Novo com 

muita saúde, e lembre-se que a nossa saúde começa na-

quilo que comemos.

THE END OF THE DAY

At dinnertime, just eat a good bowl of vegetable soup 

and bear in mind that this should be your last meal of the 

day. After dinner don’t have any snacks. If you feel like eat-

ing something, drink herb tea, such as lemon balm, lem-

on verbena, mint or lemongrass. The warm and aromatic 

drink will satisfy you desire to eat.

You’ll see that your body will appreciate this week of bal-

ancing out. Afterwards, if you want to stay healthy and re-

learn eating habits, seek out a nutritionist and begin a new 

chapter in your life. Have a Happy and Healthy New Year 

and remember that your health begins with what you eat. 

SE COMER… NÃO BEBA

Evite beber às refeições, mesmo que seja só água. Quan-

do bebemos à refeição acabamos por mastigar pior os ali-

mentos, porque temos um líquido para ajudar o processo. 

Durante esta semana de purificação, o ideal é não consu-

mir de todo qualquer bebida que seja alcoólica. Mas se não 

consegue mesmo passar sem beber enquanto come, es-

queça os refrigerantes e prefira um pequeno copo de vinho 

tinto, num equivalente a quatro ou cinco golos de vinho.

ALIMENTE-SE AO LONGO DA TARDE

Durante a tarde, tente comer uma peça de fruta pequena 

de duas em duas horas: uma maçã, um kiwi, uma papaia, 

uma goiaba, uma manga, uma banana ou uma rodela de 

abacaxi. Se tiver acesso a bagas, como a framboesa, amora 

e mirtilo, estas são excelentes opções e muito antioxidan-

tes, principalmente o mirtilo.

DON’T DRINK WHILE YOU EAT

Avoid drinking at mealtimes, even if it’s just water. When 

you drink during a meal you don’t chew your food as well, 

because you have a liquid helping the process. During this 

detox week, the best thing is to avoid any alcohol what-

soever. But if you really can’t help but drink when you eat, 

forget fizzy drinks and have a small glass of red wine of 

about four or five gulps of wine.

EAT THROUGHOUT THE AFTERNOON

During the afternoon, try to eat a small piece of fruit 

every two hours: an apple, a kiwi fruit, a papaya, a guava, 

a mango, a banana or a slice of pineapple. If you can get 

hold of some berries, such as raspberries, blackberries and 

blueberries, these are excellent options, with great antioxi-

dant properties, especially blueberries.
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POEMA DO SEMBA

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ANDRÉ SANTOS

O Trio Perfeito \\ The Perfect Trio

SUPREME FLAVOURS

É na porta 140 da Avenida D. Carlos I, em Lisboa, que a poe-

sia, a música e as refeições gourmet prometem encher o 

coração e saciar quem por lá passa. À entrada, uma linha 

de luz dá vida a um conjunto de frases poéticas que irão 

surpreendê-lo e acompanhá-lo enquanto desce. Deslum-

brar-se-á com um cenário que exprime história. E, à medi-

da que percorre o espaço, pode ir lendo excertos de poesia. 

O mesmo acontece enquanto está sentado a deliciar-se 

com a gastronomia tipicamente angolana. Aqui a poesia é 

a rainha e o Poema do Semba, que é também o nome de 

uma das letras mais emblemáticas de Paulo Flores, é nada 

mais, nada menos, que o retrato da memória de um dos es-

tilos musicais angolanos mais populares, que é o Semba. A 

tradição musical… 

O canto do semba ele é nobre

O canto do semba ele rico 

O canto do semba ele pobre.

Behind the door to 140, Avenida D. Carlos I, in Lisbon, 

you’ll find poetry, music and gourmet cuisine ready to fill 

the heart and satisfy the appetite of anyone passing by. 

As you enter, a line of light brings to life a series of po-

etic verses that will surprise you and accompany you as 

you head down. You will be astounded by a setting rich 

in history. And, as you pass through the space, you can 

read excerpts of poetry. The same happens while you’re 

sat delighting in the typically Angolan food. Here poetry 

rules and the Poema do Semba, which is also the name of 

one of the Paulo Flores’ most symbolic songs, is nothing 

less than the portrait of the memory of one of most pop-

ular Angolan music styles, otherwise known as Semba. 

Musical tradition...

The song of semba is noble

The song of semba is rich

The song of semba is poor.
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«A ideia é resgatar o Semba. Recuperar o cancioneiro 

angolano que se cantava nos anos de 1960. Temos tam-

bém poesia e contos africanos nas noites de segunda-fei-

ra. Nos restantes dias as músicas do Semba, de composito-

res angolanos, terão presença assídua e animarão a sala», 

começa por apresentar Paulo Flores, o mentor do espaço 

Poema do Semba. Para além do encanto do Semba, ficará 

curioso com o lado arquitetónico do restaurante. Todo ele 

foi pensado e desenhado pelas mãos de Maria João Teles-

-Brito, que se inspirou na capilaridade poética da música 

de Paulo Flores e teve por base orgânica as raízes de um 

imbondeiro, que deu origem às muretas baixas que sepa-

ram as diversas áreas de re-

feições que, vistas de cima, 

parecem pétalas de flores. A 

poesia ilumina todo o local. 

As curvilíneas, que surgem 

ao longo do restaurante, 

retratam um pouco a Serra da Leba, em Angola, famosa 

pela sua beleza e pela estrada que a serpenteia. Durante 

o jantar será sempre surpreendido com música e não só, 

o Semba gastronómico também é uma das atrações des-

te restaurante de inspiração africana. Quem visita tem ao 

dispor uma «cozinha mestiça», ou se lhe quiser chamar 

uma «cozinha de império», que une lugares e temperos 

que são trabalhados pelo chef angolano Luís Souto Maior 

que há mais de 30 anos faz da cozinha uma experimen-

tação. É um espaço que dignifica as cozinhas da diáspora 

e adapta, com algum rigor, as refeições aos paladares dos 

europeus. Aqui são servidas especialidades nacionais, 

«The idea is to get Semba back. To recover the Angolan 

songbook, which was sung in the 1960s. We also have po-

etry and African tales on Monday evenings. On the remain-

ing days Semba music, by Angolan composers enjoys a 

regular presence, bringing life to the venue», Paulo Flores, 

the mentor of the space Poema do Semba, explains. In ad-

dition to the charm of Semba, the architectural nature of 

the restaurant is equally fascinating. The whole setting 

was thought up and designed by Maria João Teles-Brito, 

who found her inspiration in the poetic capillarity of Paulo 

Flores’ music and who found her organic base in the roots 

of  baobab tree, which gave rise to the low walls that sepa-

rate the various restaurant 

areas, which, seen from 

above, look like flower pet-

als. Poetry brightens up the 

entire venue. In a way, the 

curves appearing through-

out the restaurant portray the Serra da Leba hills in Angola, 

famous for their beauty and for the road that winds its way 

through them. As you dine you will always be amazed by 

the music and much more; gastronomic Semba is also one 

of the attractions of this restaurant of African inspiration. 

Anyone eating there is treated to a «mixed-race cuisine», 

or if you like, an «empire cuisine», which unites places 

and flavours prepared by Angolan chef Luís Souto Maior, 

who has made of food his experiment for more than 30 

years. It is a space that dignifies Diaspora food and care-

fully adapts meals to European palates. National speci-

alities feature on the menu, presented with such art and  

 Um espaço repleto de música, poesia 
e sabores. \\ A space full of music, 

poetry and flavours.
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sempre apresentadas com tal arte e dedicação que quase 

enfeitiçam o paladar e o olhar. Como os Cogumelos à Vila 

Lundo, onde o chef usa a sua imaginação e muito da sua 

alma para o resultado ser perfeito. A satisfação é garantida. 

Pratos que mais parecem obras de arte. E, porque todos são 

tipicamente africanos, aqui não poderiam deixar de con-

fecionar o Camarão Jumbo do país irmão, Moçambique. A 

elegância da Muamba angolana faz, qualquer um, olhar e 

associar a gastronomia afri-

cana a um requinte digno do 

Éden. Entre o Polvo à moda 

de São Tomé, as Moquecas 

de Vieiras com Gambas e 

as sobremesas coloridas e 

atrativas, como o pudim de 

manga e mousse de amendoim, o difícil será escolher, pois 

qualquer uma das sugestões o deixará com água na boca. 

E porque a música e a poesia são artes universais, por todo 

o espaço é percetível a cultura angolana. Os textos poé-

ticos e as letras das canções do músico dão vida a este  

Semba gastronómico que chegou à capital, um lugar que 

conjuga muita simpatia, memória africana e poesia das 

terras quentes. A autêntica magia dos encontros.

dedication that they almost bewitch the palate and the 

eyes. Such as Vila Lundo Mushrooms, where the chef uses 

his imagination and much of his soul to ensure the per-

fect result. Satisfaction is guaranteed. Dishes that look 

more like works of art. And, because they are all typically  

African, the eatery couldn’t help but prepare the Jumbo 

Prawns of fellow nation Mozambique. The elegance of 

Angolan Muamba means that anyone views and associ-

ates African cuisine with 

a sophistication worth of 

Eden. Between São Tomé 

Style Octopus, Scallop Mo-

quecas with Gambas and 

colourful, alluring desserts, 

such as mango pudding and 

almond mousse, you’ll be hard put to choose, as any of 

these suggestions will have you salivating with anticipa-

tion. And because music and poetry are universal arts, you 

can feel Angolan culture throughout the space. The poetic 

verses and the song lyrics from the musician breathe life 

into this gastronomic Semba that has arrived in the capi-

tal – a place that brings together a warm welcome, African 

memory and poetry from distant lands. A magical blend  

of encounters.

Poema do Semba retrata a cultura 
angolana. \\ Poema do Semba 

portrays Angolan culture.  



CASA DE CHÁ DA 
BOA NOVA

O Mar à Mesa \\ The Sea at Your Table

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©CASA DE CHÁ DA BOA NOVA

SUPREME FLAVOURS

Aninhada nos rochedos, separada do mar por meros dois 

metros, a Casa de Chá da Boa Nova vive numa equilibrada 

simbiose com a natureza, plenamente inserida na pai-

sagem que a envolve. Construído em Leça da Palmeira, 

Matosinhos, entre 1958 e 1963, o icónico edifício foi um 

dos primeiros trabalhos na carreira de Siza Vieira, que 

viria a ser galardoado, em 1992, com o Prémio Pritzker, o 

«Nobel» da arquitetura. Recuperada após alguns anos de 

triste abandono, sempre sob o olhar atento do arquiteto 

português, a Casa de Chá da Boa Nova reabriu ao público 

em 2014 sob a batuta do chef Rui Paula.

Nestled in the rocks, separated from the sea by a mere two 

metres, the Casa de Chá da Boa Nova enjoys a balanced 

symbiosis with nature, blending fully into its surrounding 

landscape. Built in Leça da Palmeira, Matosinhos, between 

1958 and 1963, the iconic building was one of the first works 

in the career of Siza Vieira, who would go on to be recog-

nised, in 1992, with the Pritzker Prize, the ‘Nobel Prize’ of ar-

chitecture. Renovated following some years of sad neglect, 

always under the watchful eye of the Portuguese architect, 

the Casa de Chá da Boa Nova reopened to the public in 

2014 under the guiding hand of chef Rui Paula.
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De janelas abertas para o horizonte, a Casa de Chá da 

Boa Nova foi agraciada com um novo fôlego, vendo resga-

tados o encanto e a singularidade que levaram à sua clas-

sificação, em 2011, como Monumento Nacional. Uma refe-

rência internacional em termos arquitetónicos, o espaço 

reúne agora todos os argumentos para se tornar também 

num dos principais spots gastronómicos de Portugal. 

Mantendo a arquitetura original, apresenta-se agora 

como um «restaurante gastronómico» com capacidade 

para 50 pessoas, no qual a vista para o mar se associa a um 

serviço personalizado para criar uma experiência memo-

rável. Na sala de espera, com serviço de bar, a paisagem é a 

companhia ideal enquanto se aguarda pela oportunidade 

para degustar as iguarias do chef Rui Paula.   

Com a concessão do imóvel por 20 anos, Rui Paula, com 

um percurso de sucesso nos restaurantes DOC e DOP, en-

contra-se perante um considerável desafio, talvez o maior 

With windows open to the horizon, the Casa de Chá da 

Boa Nova has been blessed with new life, with the charm 

and uniqueness that led to its classification, in 2011, as a 

National Monument returned to their former glory. An in-

ternational landmark architecturally speaking, the space 

now has all the ingredients it needs to also become one of 

Portugal’s gastro hotspots.   

Retaining the original architecture, it is now presented 

as a «gastronomic restaurant» with room for 50 guests, 

in which the sea view is joined by personalised service to 

ensure a memorable experience. In the waiting room, with 

bar service, the scenery provides the perfect company as 

you wait to sample the delights from chef Rui Paula.

Licensed to use the building for 20 years, Rui Paula, fol-

lowing a successful career with the restaurants DOC and 

DOP, now faces a considerable challenge, perhaps his 

greatest yet. «The Casa de Chá da Boa Nova is associated 

da sua carreira. «A Casa de Chá da Boa Nova está asso-

ciada a um grande nome da arquitetura, é uma casa cheia 

de história, monumento nacional», explica o chef, que se 

preocupa em não «defraudar a expectativa que existe por 

parte das pessoas». 

Tendo como lema «o bem comer e o bem servir», Rui 

Paula criou uma carta rica em composições que tiram 

partido da extraordinária qualidade do peixe e do marisco 

desta zona costeira, refletindo a forte ligação da Casa de 

Chá da Boa Nova com o mar. Além de três menus de de-

gustação – «O Mar e a Terra» e «Atlântico», ambos com 

nove propostas culinárias e algumas surpresas do chef, 

num total de 14 sequências, e o menu «Boa Nova», com 

seis sugestões opcionais –, a carta inclui ainda os clássicos 

«Arroz caldoso de peixe e lavagante da nossa costa», «Ca-

taplana de peixe e marisco» e «Boi maturado nas brasas 

com batata e esparregado de nabiças».

with a great name of architecture, it is a venue rich with 

history, a national monument», the chef explains, who is 

determined to not «disappoint the expectations people 

have of me».

Working to the motto «fine dining and fine service», 

Rui Paula has concocted a menu rich in compositions that 

make the most of the extraordinary quality of fish and 

shellfish caught in this coastal area, reflecting the strong 

ties of the Casa de Chá da Boa Nova with the sea. In ad-

dition to three tasting menus – «The Sea and the Land» 

and «Atlantic», both featuring nine culinary suggestions 

and a few surprises from the chef, in a total of 14 offerings, 

and the «Boa Nova» menu, with six optional suggestions 

–, the menu also includes classics such as «Creamy Rice 

with Fish and Lobster Caught off our Coast», «Fish and 

Shellfish Cataplana» and «Matured Ox over Coals with 

Potatoes and Turnip Greens Purée». 

Rui Paula criou uma carta que reflete 
a forte ligação da Casa de Chá da 

Boa Nova com o mar. \\ Rui Paula 
has concocted a menu reflecting the 
strong ties of the Casa de Chá da Boa 

Nova with the sea.
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O serviço de vinhos, com mais de 450 referências pro-

venientes das principais regiões vitivinícolas de Portugal 

e do mundo, permite interessantes harmonizações com 

as propostas do chef Rui Paula, defensor de que a seleção 

do vinho é determinante para desfrutar na plenitude das 

suas criações gastronómicas. E desta harmonia de sabores 

e sentidos, entre um espaço requintado e pratos exímios, 

nasce uma experiência de excelência. 

The wine service, with more than 450 wines from 

Portugal’s main winegrowing regions and from the world, 

allows for interesting taste combinations with the sugges-

tions from chef Rui Paula, who advocates that the choice 

of wine is vital for enjoying his gastronomic creations to 

the full. And from this harmony of flavours and senses, 

between a sophisticated setting and exceptional dishes, 

comes a truly excellent experience.

SECRET SPOT WINES
Do Douro para o Mundo

From the Douro to the World

TEXTO TEXT  MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©JOÃO FERRAND/JFF

SUPREME FLAVOURS
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Gonçalo Sousa Lopes e Rui Cunha, engenheiro agrícola e 

enólogo, respetivamente.

A reconversão da adega, por forma a possibilitar a vinifi-

cação de pequenas parcelas com recurso a diferentes esti-

los de vinificação; a sua arquitetura, que permite deslocar o 

vinho com o uso da gravidade; e os saberes distintos, mas 

que se completam, de Gonçalo e Rui, dão corpo aos muito 

premiados vinhos Secret Spot Wines.

A Adega Quinta da Faísca arrecadou recentemente o pré-

mio Best Of Wine Tourism 2015, na categoria Arquitetura e 

friends, Gonçalo Sousa Lopes and Rui Cunha, agricultural 

engineer and oenologist respectively, in a shared dream.

The renovation of the winery, so as to enable production 

of small parcels using different winemaking styles; its ar-

chitecture, which allows the movement of wine through 

the use of gravity; and the distinct yet complementary 

knowhow, of Gonçalo and Rui, give form to the oft awarded 

Secret Spot Wines.

The Quinta da Faísca Winery recently won the Best  

of Wine Tourism 2015 award, in the Architecture and  

A paisagem cobre-se de verde, nesta que é a Região  

Demarcada mais antiga do mundo e Património da Huma-

nidade. Grandes escadarias de vinhedos, debruadas por 

muros de xisto, descem até ao fundo do vale, até ao rio, 

essa testemunha líquida de uma História longínqua, para 

de novo subirem abruptamente em direção ao céu.

É num destes recantos do Douro, na região de Favaios, 

bem perto de Alijó, que nasceu em meados do século pas-

sado uma adega na Quinta da Faísca, génese de um projeto 

que em 1998 juntou dois amigos com um sonho comum, 

The scenery is a swathe of green, in this, the world’s old-

est demarcated winegrowing region and World Heritage 

Site. Giant vine-covered staircases, trimmed with slate 

walls, descend towards the valley bottom, down to the 

river, this liquid witness to an ancient history, before sud-

denly rising skywards once again. 

In one of these corners of the Douro, in the area of  

Favaios, very close to Alijó, halfway through the last cen-

tury, a winery came into being on the Quinta da Faísca es-

tate, the origin behind a project, which, in 1998, joined two 

A Adega Quinta da Faísca arrecadou 
recentemente o prémio Best Of Wine 
Tourism 2015. \\The Quinta da Faísca 

Winery recently won the Best of 
Wine Tourism 2015 award.



108 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 109 

Paisagem, atribuído pela Great Wine Capitals, formada pe-

las regiões produtoras mais conceituadas do mundo e que 

premeia as melhores práticas de enoturismo. Porque é um 

lugar inspirador onde os visitantes são convidados a com-

preender o percurso da vinha e do vinho através de uma 

experiência sensorial única. Porque são vinhos de qualida-

de excecional, de aromas intensos e paladares complexos 

e elegantes, oriundos de 17 hectares de vinha. Porque com-

binam as tradicionais práticas vinícolas durienses com as 

mais modernas técnicas enológicas. 

O seu sabor já há muito chegou longe, a vários países da 

Europa, e prepara-se para entrar no Brasil, EUA e Canadá. 

Porque os sonhos, quando sonhados com afinco, chegam 

mais longe. Do Douro para o resto do país e para o mundo.

Landscape category, given by Great Wine Capitals, formed 

by the world’s most respected winemaking regions, and 

which awards the best practices in wine tourism. Because 

it is an inspiring place where visitors are invited to under-

stand the journey from vine to wine, through a unique sen-

sorial experience. Because they are wines of exceptional 

quality, of intense aromas and complex and elegant pal-

ates, made from 17 hectares of vineyards. Because they 

combine traditional Douro winegrowing practices with the 

most modern winemaking techniques.

Their flavour has long travelled far, to many of Europe’s 

nations, and is getting ready to enter Brazil, the USA and 

Canada. Because dreams, when dreamed with determi-

nation, go much further. From the Douro to the rest of the 

country and to the world.

JOACHIM KOERPER
Chef do Restaurante Eleven
Chef at Restaurant Eleven

OPINIÃO \\ OPINION

O que falar das estrelas Michelin? Elas acompanham-me 

desde que entrei no mundo da gastronomia. É sempre um 

dia especial o anúncio da Michelin. É um guia respeitado e 

isso é incontestável. São uma referência de qualidade para 

os restaurantes, trazem-nos mais clientes. Trouxeram-me 

mais alegrias do que tristezas. Já senti a alegria de ganhar 

a estrela sete vezes e nenhuma se compara à notícia de 

quando a perdi.

A estrela traz alegria, ascensão, reconhecimento e, conse-

quentemente, somos mais cobrados. Não podemos falhar, 

temos de prestar atenção à qualidade da matéria-prima, 

porque sem boa matéria-prima não há estrela Michelin.

O reconhecimento do chef e do restaurante é a nível  mun-

dial, não apenas nacional. Temos um trabalho árduo, mui-

tas vezes de 16 a 18 horas diariamente. É muito mais difícil 

manter a estrela do que ganhá-la, por isso, a atenção e a 

dedicação são constantes.

Nos últimos dez anos, tenho visto o progresso dos co-

zinheiros e há imenso potencial a ser descoberto em  

Portugal. Temos no país 16 estrelas enquanto em Espanha 

há mais de 160. A minha equipa é jovem e alguns acompa-

nham-me há alguns anos. Eu comparo a gastronomia das 

estrelas com o futebol: na cozinha também precisamos de 

união e de concentração da equipa. Sempre tive uma boa 

equipa, incansável, e sempre com vontade de aprender! E 

quando vejo hoje «alunos» meus com estrelas, a realiza-

ção e a alegria também são minhas. E esse orgulho cres-

cerá. Em breve certamente que outros discípulos serão no-

meados. Fico a aguardar!

Tenho três restaurantes e, neste caso, preciso de trabalhar 

mais rápido e melhor. Isso quer dizer: rigor, exigência e dis-

ciplina. Exatamente o que meu pai, alemão, me ensinou. 

As Estrelas Michelin

What can be said about Michelin stars? They have been part 

of my life ever since I entered the world of gastronomy. The 

day Michelin announces the ratings is always a special day. 

It is a respected guide and no one could deny this. The stars 

are an indication of quality for restaurants; they bring in 

more customers. They have brought me more joy than sor-

row. I have already felt the joy of getting a star seven times 

and none of them compares to the news when I lost it. 

The star brings joy, a boost skywards, recognition and, as 

a consequence, more is expected of us. We cannot fail; we 

have to pay attention to the quality of raw materials, be-

cause without good raw materials there is no Michelin star.

The recognition for the chef and for the restaurant is in-

ternational, and way beyond the borders of your country. 

We have to work really hard, often 16 to 18 hours a day. It 

is much harder to hold on to a star than to get it in the first 

place, and so attention and dedication can never cease.

In the last ten years I have seen the progress of chefs and 

there is huge potential to be discovered in Portugal. We 

have 16 stars in the country, while in Spain there are more 

than 160. My team is young and some of them have been 

with me for some years. I compare star gastronomy to 

football: in the kitchen we also need to work as one and 

concentrate as a team. I have always had a good, tireless 

team, and always willing to learn! And when I see «pupils» 

of mine with stars today, the achievement and joy is mine 

too. And this pride will grow. Soon other disciples will sure-

ly also be nominated. I look forward to it!

I have three restaurants and, as such, I need to work quick-

er and better. This means: rigour, exactitude and discipline. 

Exactly what my German father taught me. 

Michelin Stars

RUI CUNHA E GONÇALO LOPES





DE GRISOGONO

Foi nos elementos da decoração de interiores que Pe-

ter Copping bebeu inspiração para criar as propostas 

outono / inverno 2014-2015 da Nina Ricci. Uma cole-

ção pautada pela versatilidade e por tecidos volup-

tuosos, como veludo e caxemira, que gravita em torno 

de uma paleta de cores profunda e intensa: preto, an-

tracite, bordeaux, roxo, ameixa… Sugere, para durante 

o dia, uma elegância simultaneamente estruturada e 

descontraída, adiando para a noite o brilho dos aces-

sórios e a atenção cuidada ao mais ínfimo detalhe.

Peter Copping found his inspiration to create the au-

tumn / winter 2014-2015 proposals for Nina Ricci in 

interior design elements. A collection guided by ver-

satility and by voluptuous fabrics, such a velvet and 

cashmere, which gravitate around a palette of dark 

and intense colours: black, anthracite, Bordeaux, 

purple, plum... It suggests, for daywear, an elegance 

that is both structured and relaxed, stalling the spar-

kle of accessories until the evening, with careful at-

tention to the finest of detailing.

NINA RICCI

\\SIXTH SENSE

Herdeira da secular tradição joalheira que 

sopra o nome de Genebra ao mundo e de 

um legado perpetuado no tempo, a de  

GRISOGONO evidencia-se no panorama 

da alta joalharia mundial pela mestria com 

que funde paixão, excelência e requinte. É 

da visão do designer Fawaz Gruosi que sur-

gem as joias da marca suíça, mas é na cole-

ção High Jewellery que o estilo de GRISOGONO se 

expressa da forma mais pura. Este acervo contempla um 

conjunto de peças magníficas – colares, anéis e brincos – 

que exalam um estilo barroco contemporâneo e deixam 

brilhar as mais fulgentes pedras preciosas graças a um 

exuberante jogo de cores e volumes. 

Heir to the age-old jewellery-making tradi-

tion that swept the name of Geneva around 

the globe and of a legacy perpetuated in time, 

de GRISOGONO stands out in the world’s fine 

jewellery scene for the expertise which it com-

bines with passion, excellence and refinement. 

The jewellery from the Swiss brand is plucked 

from the mind of the designer Fawaz Gruosi, 

but it is in the High Jewellery collection that the de  

GRISOGONO style is expressed in its purest form. This col-

lection features a series of magnificent pieces – necklaces, 

rings and earrings – which exude a contemporary baroque 

style and allow the brightest of precious stones to sparkle 

thanks to an exuberant blend of colours and volumes.
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BURBERRY

A pré-coleção outono / inverno 2015 da Burberry 

transparece um estilo que tem tanto de elegante 

como de descomprometido. Opções como calças 

justas, casacos de pelo, jaquetas de couro e vesti-

dos rendados definem a estação da marca britânica 

e são aliadas de texturas nobres, como a da pele de 

cordeiro ou da seda. Alternando entre estampados e 

cores lisas, os tons oscilam entre o branco, preto, ca-

mel, verde, cognac, azul petróleo, amarelo camomila, 

entre outros. Adereços como a mini bee bag em pele 

de pitão ou crocodilo, os botins peep-toe e os lenços 

em caxemira completam o look sofisticado da se-

nhora Burberry.

The autumn / winter 2015 pre-collection from Burb-

erry transpires a style that is as much elegant as it 

is relaxed. Options such as tight fitting trousers, fur 

jackets, leather jackets and lace dresses define the 

season for the British brand and are joined by pre-

mium textures, such as lambskin or silk. Alternat-

ing between prints and plain colours, hues vary be-

tween white, black, camel, green, cognac, petrol blue, 

camomile yellow, among others. Accessories, such 

as the mini bee bag in python or alligator leathers, 

the peep-toe ankle boots and the cashmere scarves 

complete the sophisticated look of the Burberry lady.

Assumindo-se como a primeira marca a desenhar smart- 

phones de luxo especialmente a pensar no género fe-

minino, a Savelli desenvolve à mão autênticas peças de 

joalharia que colocam o design e a elegância ao serviço 

da alta tecnologia. Os 11 modelos que integram a coleção 

Jardin Secret da marca sedeada em Genebra possuem 

o sistema Android, encontrando-se entre eles o Classic  

Caramel, revestido a ouro rosa de 18 quilates e cristal de 

safira antirriscos. Mas outras criações da Savelli há que 

vão ainda mais longe, integrando pedras preciosas e peles 

exóticas, podendo cada uma ser personalizada ao gosto da 

sua proprietária.

Establishing itself as the first brand to design luxury 

smartphones especially with the female gender in mind, 

Savelli develops authentic pieces of jewellery that place 

design and elegance at the service of high technology. The 

11 models within the Jardin Secret collection of the Geneva 

based brand feature the Android system. The Classic Car-

amel is part of the collection, coated in 18 carat pink gold 

and unscratchable sapphire crystal. Other Savelli creations 

go even further, and feature precious stones and exotic 

leathers, with each of them able to be customised to their 

owner’s tastes.

As sugestões femininas de Nicolas Ghesquière para a co-

leção outono / inverno 2014-2015 da Louis Vuitton contam 

a história de savoir-faire da maison francesa. Revestindo 

peças eternas e intemporais de uma nova perspetiva, esta 

coleção de roupa e acessórios distingue-se pelas suas 

cores arrojadas e brilhantes, que se opõem a meios-tons 

suaves. Pele genuína contrasta com materiais híbridos; 

técnicas artesanais são atualizadas com um toque de alta 

tecnologia. «Esta coleção é a prova viva de que o intem-

poral de hoje já foi visto como inovador. Nesta coleção, o 

intemporal é agora», partilha o estilista.

The feminine suggestions from Nicolas Ghesquière for the 

autumn / winter 2014-2015 collection from Louis Vuitton 

recount the history of savoir-faire of the French maison. 

Giving eternal and timeless pieces a new look, this clothes 

and accessory collection stands out for its daring and 

bright colours, which contrast with soft halftones. Genuine 

leather contrasts with hybrid materials; artisan techniques 

are updated with a touch of the high tech. «This collection 

is the living proof that today’s timelessness has already 

been seen as innovative. In this collection, timeless is 

now», the fashion designer explains.

SAVELLI

LOUIS VUITTON
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Crystal é o culminar do talento de dois conceituados no-

mes comprometidos com a excelência e a inovação: Caran 

d’Ache e Lalique. A perícia de ambas as marcas foi colo-

cada ao serviço desta edição limitada constituída por três 

excecionais instrumentos de escrita: Black Crystal, White 

Crystal e Crystal & Diamonds. O padrão em relevo que re-

veste a caneta, alusivo a um conjunto de salpicos de água, 

evoca a perfeição existente na Natureza. A herança arte-

sanal de ambas as marcas espelha-se no recurso a mate-

riais nobres – cerâmica, ouro, prata e diamantes – e num 

polimento absolutamente irrepreensível.

Crystal is the culmination of the talent of two respected 

names committed to excellence and innovation: Caran 

d’Ache and Lalique. The expertise of both brands has 

been used in this limited edition comprising three excep-

tional writing instruments: Black Crystal, White Crystal 

and Crystal & Diamonds. The raised pattern coating the 

pen, bringing to mind water droplets, evokes the perfec-

tion found in nature. The legacy of handcrafted excellence 

of both brands is reflected in the use of prime materials – 

ceramic, gold, silver and diamonds – and in the absolutely 

impeccable polishing. 

CARAN D’ACHE / LALIQUE

Delicado e feminino, cada detalhe do relógio Dior VIII  

Montaigne é uma homenagem à história da maison pari-

siense. Número mágico para Christian Dior, além de ter sido 

utilizado para batizar a sua primeira coleção – En Huit –, o 

número oito remete para o dia de abertura da sua primeira 

boutique, a 8 de outubro de 1946, precisamente na Avenue 

Montaigne, no 8.º arrondissement de Paris. A cor do relógio 

– cinzento – dá continuidade ao tributo, visto que o cos-

tureiro francês valorizava de tal forma esta tonalidade, que 

pretendia mesmo tornar lendário o «cinza Dior». 

Delicate and feminine, every detail of the Dior VIII  

Montaigne watch is a tribute to the history of the Paris 

maison. The magic number for Christian Dior, in addi-

tion to having being used to name his first collection – En 

Huit –, the number eight refers to the day his first bou-

tique opened, October 08, 1946, precisely on the Avenue  

Montaigne, in Paris’ 8th arrondissement. The colour of the 

watch – grey – continues the tribute, seeing as the French 

fashion designer valued this colour to such an extent that 

his intention was to make «Dior grey» legendary.

DIOR 
Fiel aliada das mulheres, a máscara de pestanas tem o 

condão de transformar e destacar o olhar, conferindo ao 

rosto, com uma simples passagem de escova, um encanto 

renovado. Procurando simplificar a aplicação da máscara 

de pestanas, otimizando a mesma e abrangendo até as 

pestanas mais pequenas, a Lancôme apresenta a revolu-

cionária Grandiôse. Surpreendendo pela embalagem ele-

gante, Grandiôse destaca-se sobretudo pela escova inova-

dora, que combina cerdas high-tech com uma revolucio-

nária haste curvada, cujo ângulo a 25º torna a aplicação da 

máscara um processo bastante mais simples. Alongadas e 

com volume multiplicado, as pestanas ganham nova sen-

sualidade, tornando o olhar irresistivelmente glamoroso.

Loyal ally to women, mascara has the gift of transforming 

and highlighting the eyes, giving the face renewed charm 

with the simple wave of a brush. Seeking to simplify the 

act of applying mascara, improving it and reaching even 

the smallest lashes, Lancôme presents the revolutionary 

Grandiôse. Surprising for its elegant bottle, Grandiôse pri-

marily stands out for its innovative brush, which combines 

high tech bristles with a revolutionary curved wand, the 25º 

angle of which makes the process of applying mascara so 

much simpler. Longer and with increased volume, lashes 

gain a new sensuality, making eyes irresistibly glamorous.  

LANCÔME 
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STEPHEN FORSEY

TEXTO TEXT SÓNIA GOMES COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©GREUBEL FORSEY; 1 ©2011 GREUBEL FORSEY, PHOTOGRAPHER BEN DAUCHEZ

«Temos uma ideia e transformamo-la num 
relógio» \\ «We have an idea and transform 

it into a watch»

LUXURY  STYLE

Stephen Forsey nasceu em St. Albans, Inglaterra, onde 

herdou o fascínio do seu pai pelos meandros da mecânica. 

A partir de 1987, especializou-se em restauro de relógios 

antigos, e a posteriori tornou-se chefe do departamento 

de restauro de relógios na prestigiada Asprey de Londres. 

Forsey quis aprofundar o seu conhecimento no mundo da 

relojoaria e foi estudar para a WOSTEP, escola de forma-

ção de relojoeiros da Suíça. Em 1992, juntou-se à equipa 

de Robert Greubel na Renaud & Papi, onde trabalhou com 

os movimentos mecânicos mais intrincados da relojoa-

ria até 1999, quando decidiu 

sair para trabalhar de for-

ma independente. Em 2001, 

Stephen Forsey co-fundou 

a CompliTime com Robert 

Greubel, e assim nasceu a 

parceria que daria origem 

à criação da marca de luxo 

de relógios de mecanismos 

complexos, Greubel Forsey, 

três anos depois.

Stephen Forsey observa 

que «quando olhamos para a história dos relógios, nota-

mos que nem tudo foi contado… nem inventado», expli-

cando que «a exploração de novos terrenos nos mecanis-

mos dos relógios» é a motivação dos dois relojoeiros que se 

sintonizaram no espírito explorador, já que continuam «à 

procura de algo novo nas soluções técnicas, sempre numa 

busca constante».

Partilhando da mesma filosofia e mestria, Greubel e 

Forsey aperfeiçoaram e desenvolveram de forma inova-

dora alguns mecanismos da relojoaria como o turbilhão, 

que pouco tinha evoluído desde o século XVIII. E foi com o 

Stephen Forsey was born in St. Albans, England, where 

he inherited his father’s fascination for the intricacies of 

mechanics. From 1987 he specialised in antique watch res-

toration, before becoming head of the watch restoration 

department at London’s prestigious Asprey. Forsey want-

ed to further his knowledge of the world of watch-mak-

ing and went to study at WOSTEP, the Watchmakers of  

 Switzerland Training and Educational Programme. In 1992 

he joined Robert Greubel’s team at Renaud & Papi, where 

he worked on the most complicated mechanical move-

ments until 1999, when he 

decided to leave to work 

independently. In 2001 Ste-

phen Forsey cofounded 

CompliTime with Robert 

Greubel, and thus came 

about the partnership that 

would lead the way to the 

creation of the luxury com-

plicated mechanism watch 

brand Greubel Forsey three 

years later. 

Stephen Forsey says that «when you look at the history 

of watches, you see that not everything has been told... or 

invented», explaining that «the exploration of new ground 

in watch mechanisms» is the motivation of the two watch-

makers with equally inquisitive minds, since they are still 

«looking for something new in technical solutions, always 

on a constant quest».

Sharing the same philosophy and expertise, Greubel and 

Forsey have perfected and innovatively developed some 

of the mechanisms of watch-making, such as the tour-

billon, which had evolved little since the 18th century. And 

«Até pode ser uma obra de arte que 
parece frágil, mas na realidade é 

muito segura e resiste literalmente ao 
tempo» \\ «It can even be a work of 
art that seems fragile, but in truth it 

is very sturdy and literally stands the 
test of time»
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Double Tourbillon 30° – um modelo turbilhão nunca visto 

antes – que estes relojoeiros surpreenderam e se têm afir-

mado desde 2004, arrecadando distinções como o Aguille 

d’Or, o Grande Prémio de Genebra, considerado o «óscar da 

relojoaria», ou a competição internacional de cronómetros, 

realizada no Museu de Relojoaria, em Le Locle, na Suíça. 

A harmonia entre a inovação técnica e a dimensão es-

tética, artística até, caraterizam cada uma das peças cria-

das por esta dupla que, há dez anos, anda a revolucionar 

o mundo dos relógios, criando verdadeiras obras de arte 

que contam o tempo. E são os colecionadores que assim o 

it was with the Double Tourbillon 30º - a tourbillon model 

never before seen – that these watchmakers astounded 

and have made their mark ever since 2004, winning ac-

colades such as the Aguille d’Or, the Geneva Grand Prix 

d’Horlogerie, considered the Oscar of the watch-making 

world, or the international chronometer competition, held 

at the Musée d’Horlogerie in Le Locle, Switzerland.

The harmony between technical innovation and aes-

thetics, or artistry even, characterise each of pieces cre-

ated by this duo, which, for ten years has been revolution-

ising the world of watches, creating true works of art that 

reconhecem, estando dispostos a esperar um a dois anos 

para ter um Greubel Forsey à medida do seu pulso. «Nós 

realçamos que somos relojoeiros e o que criamos são re-

lógios», sublinha Stephen Forsey, admitindo que ele e o 

seu congénere Greubel são reconhecidos como inventores, 

arquitetos e até mesmo artistas. «Na verdade, todo o pro-

cesso da criação de cada uma das nossas peças é efetiva-

mente artístico, porque temos uma ideia e transformamo-

-la num relógio», conta. E este processo é uma experiência 

que começa com o entusiasmo da dupla de relojoeiros em 

descobrir algo que perdure 

no tempo. Stephen Forsey 

diz que o processo de cria-

ção continua com o cole-

cionador, «uma relação de 

proximidade, na qual inves-

timos também muita ener-

gia e que torna tudo mais 

especial e único para todos 

os envolvidos». E é o res-

peito pelo colecionador e a 

exclusividade de todo o pro-

cesso que tornam também os modelos Greubel Forsey tão 

exclusivos e raros.

Stephen Forsey faz questão de reforçar que para os dois 

relojoeiros, «é mesmo importante preservar a tradição 

no que toca ao acabamento manual» e é absolutamente 

«crucial manter os detalhes, a precisão técnica». Além 

destes ingredientes também são valorizadas a qualidade 

do funcionamento, a confiabilidade e a resistência de cada 

tell the time. And that’s how collectors see them, willing 

to wait one to two years to own a Greubel Forsey made 

to fit their wrist. «We highlight that we are watchmak-

ers and what we create are watches», Stephen Forsey 

stresses, while admitting that he and his counterpart are 

recognised as inventors, architects and even artists. «In 

actual fact, the entire creation process behind each of our 

pieces is effectively artistic, because we have an idea and 

transform it into a watch», he explains. And this process 

is an experience that begins with the watchmaker pair’s 

enthusiasm for discover-

ing something that will last 

a long time. Stephen Forsey 

says that the creation pro-

cess continues with the col-

lector, «a close relationship, 

in which we also invest a lot 

of energy and which makes 

everything more special 

and unique for everyone 

involved». And it is this re-

spect for collectors and the 

exclusiveness of the entire process that also make Greubel 

Forsey models so exclusive and rare.

Stephen Forsey insists on stressing that for the two 

watchmakers, «it is really important to preserve the tradi-

tion of hand finishing» and it is absolutely «crucial to keep 

the details, the technical precision». In addition to these 

ingredients, the functioning quality, reliability and robust-

ness of each watch are also valued. «It can even be a work 

«Usamos o nosso conhecimento 
técnico e a nossa paixão, procurando 
fazer diferente com ideias criativas» 
\\ «We use our technical knowhow 

and our passion, striving to do  
things differently through  

creative ideas»

http://www.watchtimebrasil.com.br/glossario/turbilhao/
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relógio. «Até pode ser uma obra de arte que parece frágil 

em vários detalhes, mas na realidade é muito segura e re-

siste literalmente ao tempo, em várias vertentes».

As peças Greubel Forsey são verdadeiros exemplares 

de tradição aliada à inovação mecânica numa perfeita 

harmonia com a criação artística, design atrativo e muita 

criatividade. «Usamos o nosso conhecimento técnico da 

relojoaria e a nossa paixão pelos mecanismos dos relógios, 

procurando fazer diferente com ideias criativas», esclare-

ce Stephen Forsey. 

Na primeira década de atividade, a Greubel Forsey conta 

seis invenções chave na relojoaria, 50 patentes registadas 

e 17 mecanismos diferentes. A criar cerca de uma cente-

na de relógios por ano num atelier ultra-moderno em La 

Chaux-de-Fonds, Suíça, Stephen Forsey garantiu que a 

dupla vai continuar a explorar e a inventar novos mundos 

do tempo, transformando-os em relógios de arte. «Para 

nós não há limites… e gostamos de quebrar as barreiras 

para ir mais além na história da criação de relógios».

of art that seems fragile in many of its details, but in truth 

it is very sturdy and literally stands the test of time, on  

many levels».

Greubel Forsey pieces are genuine examples of tradition 

combined with mechanical innovation in a perfect harmo-

ny with artistic creation, attractive design and a great deal 

of creativity. «We use our technical knowhow of watch-

making and our passion for watch mechanisms, striving 

to do things differently through creative ideas», Stephen 

Forsey explains. 

In its first decade in existence, Greubel Forsey can lay 

claim to six key watch-making inventions, 50 registered 

patents and 17 different mechanisms. Creating about one 

hundred watches per year in an ultra modern studio in La 

Chaux-de-Fonds, Switzerland, Stephen Forsey guaran-

tees that the duo will continue to explore and invent new 

worlds of time, transforming them into watches of art. 

«For us there are no limits... and we like to break down bar-

riers to go even further in the history of creating watches». 

Foi com apenas 22 anos que, em 1865, Georges Favre-Jacot 

criou em Le Cocle, Suíça, a sua fábrica relojoeira. Graças 

ao espírito visionário e empreendedor do jovem, esse ano 

marcou o nascimento da Zenith, multinacional reconheci-

da até aos dias de hoje pela excelência dos seus relógios. 

É no contexto da celebração dos 150 anos da marca, em 

2015, que surge o Academy Georges Favre-Jacot. Conce-

bida pelos melhores talentos da manufatura, esta obra-

-prima da relojoaria está limitada a uma centena e meia  

de exemplares. 

ZENITH

\\QUINTESSENCE

Aged just 22 years, in 1865, Georges Favre-Jacot created 

his watch factory in Le Cocle, Switzerland. Thanks to the 

young man’s visionary and entrepreneurial spirit, that 

year marked the birth of Zenith, multinational company 

recognised to this day for the excellence of its timepieces.

In the context of the brand’s 150-year celebrations, 2015 

sees the arrival of the Georges Favre-Jacot Academy. De-

signed by the finest watch making talents, this master-

piece of manufacture d’horlogerie is limited to 150 units.
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Com quase 50 anos de história, a Ralph Lauren redefiniu, 

ao longo das últimas décadas, o conceito de estilo ame-

ricano e conquistou o mundo com as suas coleções.

Mais uma vez, a marca norte-americana apresenta 

uma coleção que tem na cuidada seleção dos mate-

riais, nos cortes exímios das peças e na perfeição dos 

acabamentos os seus maiores trunfos. Como resultado, 

este outono-inverno a Ralph Lauren brinda o exigente 

homem contemporâneo com peças cujo luxo discreto e 

indiscutível qualidade as torna ideais para as mais di-

versas ocasiões.

With a history dating back almost 50 years, Ralph  

Lauren has redefined, throughout recent decades, the 

concept of American style and conquered the world 

with its collections.

Once again the North American brand presents a col-

lection that has its greatest advantages in the careful 

selection of materials, in the exceptional cuts of the 

pieces and in the perfection of the finishing. As a result, 

this autumn-winter, Ralph Lauren treats the discerning 

contemporary man to pieces, the discreet luxury and 

unquestionable quality of which make them ideal for 

the most varied of occasions.

RALPH LAUREN

Resultando de uma interessante fusão entre herança tra-

dicional e nova tecnologia, a coleção masculina da Tod’s 

para este outono-inverno foi pensada para o cavalhei-

ro moderno, um homem em constante movimento, que 

precisa de um guarda-roupa simultaneamente estiloso  

e funcional. 

Com uma beleza intemporal, a coleção reflete a tradição 

Tod’s de elegância e modernidade requintada, tendo sem-

pre em conta um cliente que valoriza o bom gosto e a qua-

lidade. Os melhores materiais, como couro, camurça, velu-

do e caxemira, são transformados em peças sofisticadas, 

moldadas com cortes cuidados e decoradas com detalhes 

meticulosamente trabalhados. 

Para complementar a coleção de roupas, a Tod’s acrescen-

ta sapatos, cintos e outros acessórios, que conferem uma 

assinatura distinta a cada look. 

Resulting from a fascinating fusion between traditional 

legacy and new technology, the men’s collection from Tod’s 

for this autumn-winter has been designed for the modern 

gentlemen, a man in constant movement, who needs a 

wardrobe that is both stylish and functional.

With a timeless beauty, the collection reflects the tradition 

of Tod’s for elegance and sophisticated modernity, while 

always bearing in mind customers who value good taste 

and quality. The finest materials, such as leather, suede, 

velvet and cashmere, are transformed into sophisticated 

pieces, shaped with careful cuts and decorated with me-

ticulously worked details.

To complement the clothing collection, Tod’s adds shoes, 

belts and other accessories, which add a touch of flair to 

each look.

TOD’S 
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Metamorfose: mudança de forma, transição de uma 

etapa para a seguinte. É neste conceito que a Dom 

Pérignon encontra a tradução da essência dos seus 

champagnes, aquilo que os distingue e torna tão espe-

ciais, visto que não evoluem gradualmente, mas sim em 

estágios, chamados de «plenitudes», cada um com as 

suas próprias características e sensações. 

Inspirado por esta metamorfose, o estilista holandês 

Iris van Herpen desenhou uma edição limitada do Dom 

Pérignon Vintage 2004 e do Dom Pérignon Vintage 

Rosé 2003, que celebram assim a sua transição para a 

Segunda Plenitude. 

Metamorphosis: change of form, transition from one 

stage to the next. In this concept Dom Pérignon finds 

the essence of its champagnes, the thing that sets 

them apart and makes them so special, seeing as they 

do not evolve gradually, but rather in stages, referred 

to as plenitudes, each one with its own characteristics  

and sensations.

Inspired by this metamorphosis, Dutch fashion design-

er Iris van Herpen has designed a limited edition of the 

Dom Pérignon Vintage 2004 and of the Dom Pérignon 

Vintage Rosé 2003, which thus celebrate their transi-

tion to the Second Plenitude.

DOM PÉRIGNON

Com uma edição limitada a duas mil garrafas, das quais 

apenas 24 estão disponíveis em Portugal, o Highland 

Queen Majesty 40 Anos é uma homenagem à rainha 

Mary da Escócia, que em 1561 descobriu as terras onde 

posteriormente este scotch whisky viria a ser produ-

zido e que é, até hoje, símbolo do espírito indomável  

dos escoceses.  

Envelhecido em antigas barricas de carvalho, este sin-

gle malte é complexo e cheio de personalidade, sendo o 

seu caráter premium refletido no design elegante e so-

fisticado da garrafa e da embalagem em madeira, cujo 

rótulo é feito à mão. 

With a limited edition of two thousand bottles, of which 

just 24 are available in Portugal, the Highland Queen 

Majesty 40 Years is a tribute to Mary, Queen of Scots, 

who in 1561 discovered the land on which subsequently 

this Scotch whisky would be produced and who is, to 

this day, a symbol of the indomitable spirit of the Scots. 

Aged in old oak casks, this single malt is complex and 

full of personality, while its premium nature is reflected 

in the elegant and sophisticated design of the bottle and 

of the wooden case, the label of which is handcrafted. 

HIGHLAND QUEEN



MERCEDES
MAYBACH S-CLASS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©MERCEDES-BENZ

Exclusividade e Luxo
Exclusiveness and Luxury

LUXURY  STYLE

Marking the birth of the second sub-brand of Mercedes-

Benz, the Mercedes-Maybach S-Class arrives in February, 

2015, bringing with it a new segment of luxury and com-

fort. With an aerodynamic structure, this model features 

two top of the range cars: the S 600, with twin turbo V12, 

5980 cc and 530 hp, and the S 500, with twin turbo V8,  

4663 cc and 455 hp. With an elegant design, the Mercedes-

Maybach S-Class impresses with its sophisticated interior, 

giving passengers the feeling of being in a veritable lounge. 

The quiet noise levels inside, despite the large windows, 

make the Maybach S-Class one of the quietest vehicles 

in the world. The exclusive leather upholstery, doors with 

hand-stitched trim, folding tables and fibre optic cabling 

for ambience lighting complete the luxurious Manufaktur 

interior finish of this model. 
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Marcando o nascimento da segunda submarca da  

Mercedes-Benz, o Mercedes-Maybach S-Class chega em 

fevereiro de 2015 e consigo traz um novo segmento de luxo 

e conforto. Com uma estrutura aerodinâmica, este mode-

lo lança dois novos topos de gama: o S 600, com um mo-

tor V12 biturbo de 5980 cc e 530 cv, e o S 500, com motor 

V8 biturbo de 4663 cc e 455 cv. Com um design elegante, 

o Mercedes-Maybach S-Class impressiona pelo seu inte-

rior sofisticado, dando aos passageiros a sensação de estar 

num autêntico lounge. O baixo nível de ruído do vento no 

interior, apesar dos seus vidros grandes, torna o Maybach 

S-Class num dos veículos mais silenciosos do mundo. Os 

estofos exclusivos em pele, as portas com um revestimen-

to cosido à mão, as mesas articuladas e os cabos de fibra 

ótica para iluminação ambiente rematam o luxuoso aca-

bamento interior Manufaktur deste modelo.
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LUXURY  STYLE

FERRETTI CUSTOM 
LINE NAVETTA 28

Conforto e Funcionalidade \\ Comfort and Functionality

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©FERRETTI GROUP

Herdando as soluções inovadoras do modelo Navetta 

33 Crescendo, o novo iate maxi do grupo italiano Ferretti 

é uma autêntica villa desenhada para o oceano. O Ferretti 

Custom Line Navetta 28 foi projetado especificamente 

para oferecer momentos únicos àqueles que dão primazia 

à navegação tranquila num conforto sublime. Com 28,31 

metros de comprimento total e 24 metros de comprimen-

to de casco, o Navetta 28 tem capacidade para 20 pessoas 

e é composto por cinco suítes de hóspedes e três cabines 

Inheriting the innovative solutions of the Navetta 

33 Crescendo model, the new maxi yacht from Italian  

Ferretti group is an authentic villa designed for the ocean. 

The Ferretti Custom Line Navetta 28 has been specifically 

designed to offer unique moments to those who put tran-

quil sailing in sublime comfort at the top of their wish list. 

With a total length of 28.31 metres, and a hull length of 24 

metres, the Navetta 28 has room for 20 people and features 

five guest suites and three cabins for crew, all of which 
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para tripulação que, em comum, têm a abundância da luz 

natural. O seu Dual Mode Transom, que permite criar três 

áreas distintas – garagem, zona de praia e plataforma de 

mergulho – graças ao seu revolucionário sistema electro-

-hidráulico, oferece diversas vantagens em termos de 

conveniência, segurança e conforto. Para garantir a má-

xima privacidade, este modelo incorpora novos materiais 

anti vibração e à prova de som. Juntando os dois motores 

MAN V8 à lista de especificações, o Navetta 28 torna-se 

um novo capítulo na luxuosa linha de iates da Ferretti.

share an abundance of natural light. Its Dual Mode Transom 

system, allowing the creation of three different areas – ga-

rage, beach area and dive platform – thanks to its revolu-

tionary electro-hydraulics, offers a range of advantages in 

terms of convenience, safety and comfort. To ensure the 

height in privacy, this model features new anti-vibration 

and soundproof materials. Adding the two MAN V8 en-

gines to the list of specifications, the Navetta 28 becomes a 

new chapter in the luxurious range of Ferretti yachts.

HUGO PINHEIRO
Diretor de Golfe do Penha Longa Resort
Penha Longa Resort Golf Director

OPINIÃO \\ OPINION

Numa altura em que o mercado do Golfe cresce expo-

nencialmente no nosso país, onde a competição é cada 

vez mais agressiva, torna-se fundamental cada vez mais 

primar pela diferença. Muitas vezes, esta pode não signi-

ficar um investimento de centenas ou milhares de euros 

mas uma mudança de mentalidades. Simples mudanças 

de hábitos no dia a dia da operação de um campo de gol-

fe pode significar o regresso e a fidelização de um cliente, 

ou até mesmo o incentivo que faltava para que o jogador 

compre aquele pólo com o logótipo do campo. Nesta ma-

téria impõe-se: quantas foram as vezes que, ao fazer o  

check-in numa receção de Golfe, foram tratados pelo 

nome? Por certo, não foram muitas e lembrar-se-á das 

mesmas com alguma consideração. São pequenos ges-

tos como este, sem qualquer investimento monetário, 

que muitas vezes valem mais do que qualquer ação pro-

mocional. Hoje em dia torna-se importante criar rela-

ções pessoais com os nossos clientes, pois estes serão os  

nossos melhores embaixadores noutros destinos. Para 

que este passo seja uma vitória na conquista da relação 

com os nossos clientes, é importante investir na formação 

do nosso staff no sentido de criar estas relações e retirar-

-lhes o estereótipo que são meros «mensageiros» nesta 

transação de produtos, mas que, pelo contrário, são parte 

integrante da promoção e desenvolvimento do negócio. 

Hoje em dia, grandes empresas no setor do Turismo / Ho-

telaria, nomeadamente as internacionais, reforçam a im-

portância de um check-in personalizado, usando o nome 

do cliente em todas as interações. Este pequeno gesto pro-

move uma interação mais salutar e menos «serviçal» bem 

como, num primeiro contacto, promove bastante surpresa 

nomeadamente nos clientes nacionais. Acima de tudo, e 

promovendo um «motto» que devia ser aplicado a toda 

a nossa indústria, não esquecer que «Somos Senhoras e  

Senhores ao serviço de Senhoras e Senhores».

A Excelência do Nome

At a time in which the golf market is growing exponen-

tially in our country, where competition is increasingly 

aggressive, it becomes more and more vital to strive 

to stand out from the rest. Often this may not imply an 

investment of hundreds or thousands of Euros, but a 

change in mentalities. Simple changes to habits in the 

day-to-day running of a golf course can lead to a cus-

tomer returning or remaining loyal, or even give the push 

needed for a player to buy that polo t-shirt featuring the 

course’s logo. Important factors in this matter include: 

how many times have golfers been addressed by name 

when arriving to play a round of golf? You can be sure it 

didn’t happen that often and when it did it was an event 

that stuck in their minds. Little gestures like these, with-

out any monetary investment, are often worth more 

than any kind of promotion. Nowadays it is becoming  

important to build personal relationships with our cus-

tomers, it is important to invest in training our staff so 

as to build these relationships and get rid of this stereo-

type in which they are seen as mere «messengers» of 

this product transaction, whereas, on the contrary, they 

are an integral part of the promotion and development of 

the business. Nowadays major companies in the tourism 

/ hotel industry, namely international ones, push the im-

portance of a personalised check-in, using the custom-

er’s name in all interaction. This small gesture promotes 

healthier and less «servant-like» interaction, as well as, 

on initial contact, promoting a reaction of great surprise, 

especially in Portuguese customers. Above all else, and 

promoting a motto that should be applied to our indus-

try as a whole, let us not forget that «We are Ladies and  

Gentlemen serving Ladies and Gentlemen».

The Excellence of the Name



TELLURIDE Nos Picos do Colorado \\ On Colorado’s Peaks

PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MADELINE HOTEL AND RESIDENCES TELLURIDE / THE LEADING HOTELS OF THE WORLD
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É talvez um dos poucos destinos de neve que mantêm o 

seu charme original, ainda sem sucumbir às multidões de 

turistas e à agitação que trazem consigo das grandes cida-

des. Situada num dos mais belos locais do Colorado, Estados 

Unidos, a cidade de Telluride está rodeada de montanhas, 

justificando-se facilmente o facto de ser hoje o maior des-

tino de ski da América. 

Eleito o Melhor Resort de 

Ski na América em 2012, 

2013 e 2014 pela Condé Nast 

Traveler, o Madeline Hotel 

and Residences Telluride 

acolhe os seus hóspedes 

com ambientes sofisticados 

e uma atmosfera inspirado-

ra, sendo o ponto de partida 

perfeito para descobrir os inúmeros encantos de Telluride. 

Independentemente da estação do ano, Telluride é rica 

em atividades que garantem momentos que se manterão 

na memória por muitos anos, atraindo tanto amantes de 

desportos de inverno como apaixonados pela natureza 

quase intocada do Colorado. Quando o outono atrasa o cair 

da neve ou esta desaparece com a chegada da primavera, 

as montanhas pintam-se de tonalidades acolhedoras e 

tornam-se no cenário ideal para uma partida de golfe. 

It is possibly one of few winter destinations to retain its 

original charm, and not to succumb to the masses of tour-

ists and hustle and bustle they bring with them from the 

major cities. Located in one of Colorado’s most beautiful 

locations, the US town of Telluride is surrounded by moun-

tains, easily justifying its status today as America’s largest 

ski destination. 

Voted Best Ski Resort in 

America in 2012, 2013 and 

2014 by Condé Nast Traveler, 

the Madeline Hotel and Resi-

dences Telluride welcomes 

its guests with sophisticated 

environments and an inspir-

ing atmosphere, making it 

the perfect starting point for 

discovering the many charms of Telluride.

Irrespective of the season, Telluride boasts a host of ac-

tivities to ensure moments that stay with you for many 

years, attracting both winter sports fans and those who 

have fallen for Colorado’s almost untouched natural sur-

roundings. When the autumn awaits the first snowfall, or 

after the snowmelt with the arrival of spring, the moun-

tains come alive with stunning colours, making them the 

ideal setting for a round of golf.

A apenas alguns minutos de distância do Madeline  

Hotel and Residences Telluride, o Telluride Ski & Golf Club 

acrescenta mais um desporto premium aos atrativos de 

Telluride. Construído em 1992, o campo, Par 70, foi aceite 

no programa Leading Golf, dos The Leading Hotels of the 

World, dos quais o Madeline Hotel and Residences Telluri-

de é membro. Tão inspirador quanto desafiador, o Telluride 

Ski & Golf Club foi desenhado para receber jogadores com 

diferentes níveis de habilidades. Sempre acompanhado 

pelo doce embalo dos riachos sinuosos e pela paisagem  

arrebatadora das montanhas, cada jogo ganha um renova-

do interesse.

Just a few minutes away from the Madeline Hotel and 

Residences Telluride, the Telluride Ski and Golf Cub adds 

another premium sport to Telluride’s attractions. Built in 

1992, the Par-70 course has been accepted onto the Lead-

ing Golf programme, of The Leading Hotels of the World, 

of which the Madeline Hotel and Residences Telluride is 

a member. As inspiring as challenging, the Telluride Ski & 

Golf Club has been designed to welcome players of varying 

skills. Accompanied by the soft lulling sound of meander-

ing streams and by the stunning mountain scenery, every 

game has something new of interest.

O Telluride Ski & Golf Club 
acrescenta mais um desporto 

premium aos atrativos de Telluride. 
\\ The Telluride Ski and Golf Cub 
adds another premium sport to 

Telluride’s attractions.
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SOCIAL  EVENTS

5 ANOS V&G ANGOLA
Revista Celebra Aniversário numa Noite

de Glamour \\ Magazine Celebrates 
Anniversary at a Glamorous Evening

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA E MIDAN STUDIO

As comemorações do 5.º aniversário da Villas&Golfe 

Angola, a 29 de Novembro de 2014, incluíram uma noite de 

glamour, beleza e requinte no interior do Switch Supper 

Club, no Epic Sana Luanda. Foi por entre cores, boa músi-

ca e em boa companhia que a Villas&Golfe celebrou mais 

um ano de existência. E porque a moda faz parte da cultu-

ra angolana, a alta-costura também marcou presença no 

desfile organizado por Cláudia Mittler, da Zeyangel Con-

cept Store, conduzido por Sérgio Rodrigues, apresentador 

da TPA (Televisão Pública de Angola). A passadeira ver-

melha encheu-se assim de modelos que brilharam com 

The celebrations for the 5th anniversary of Villas&Golfe 

Angola, on November 29, 2014, included an evening of 

glamour, beauty and sophistication in the interior of the 

Switch Supper Club, in the Epic Sana Luanda. Surrounded 

by colours, great music and in fine company, Villas&Golfe 

celebrated another year in existence. And because fash-

ion is part of Angolan culture, haute couture also marked 

its presence in a fashion show organised by Cláudia Mittler, 

from Zeyangel Concept Store, compared by TPA (Televisão 

Pública de Angola) presenter Sérgio Rodrigues. The red 

carpet was thus filled with models, who sparkled in unique 
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pieces, some presented for the very first time, created by 

designers Nadir Tati, Rose Palhares, Américo Tavar and  

Allex Kangala. But the surprises didn’t end there. Not for-

getting that it is in giving that we receive, Villas&Golfe also 

wanted to contribute to supporting those in most need 

and hence, in a charity auction, which followed the fashion 

show, the sum of 3,820,000.00 Kwanza (€30,526.90) was 

able to be raised to help four institutions in Luanda with 

each receiving 955,000.00 Kwanza (€7,631.71).

Villas&Golfe promises to continue with the industrious 

spirit governing it thus far. Our thanks go out to everyone, 

who, in some way or another, contributed to the success 

of this event. To Banco BIC and to BIC Seguros, our official 

peças singulares, algumas até apresentadas pela primeira 

vez pelas mãos dos estilistas: Nadir Tati, Rose Palhares,  

Américo Tavar e Allex Kangala. Mas as surpresas não fica-

ram por aqui. Não se esquecendo que é no dar que se re-

cebe, a Villas&Golfe também quis contribuir para o apoio 

aos que mais necessitam e, por isso, no leilão solidário, que 

se seguiu ao desfile, foi possível angariar 3.820.000,00 kz 

(30.526,90€) para ajudar quatro instituições de Luanda, re-

cebendo cada uma 955.000,00 kz (7.631,71€).

A Villas&Golfe promete continuar com o espírito tra-

balhador que a governa. O nosso obrigado a todos que, de 

alguma forma, contribuíram para o sucesso deste evento. 

Ao Banco BIC e ao BIC Seguros, nosso patrocinador oficial, 

e aos parceiros BY-AE, Vista Alegre e ao artista plástico 

Etona, que contribuíram com as peças para o leilão de be-

neficência, também vai o nosso agradecimento. Desde que 

pisou solo africano a Villas&Golfe quis difundir, em Angola 

e no resto do mundo, o melhor da cultura e dos encantos 

desta terra quente. Já lá vão cinco anos e o objetivo é con-

tinuar a caminhar. Contando novas histórias, mostrando 

novas personalidades e revelando o potencial que existe 

em todo o país. E porque «parar» não é palavra que se in-

sira no dicionário da Villas&Golfe, a revista promete con-

tinuar a «velejar», buscando novos ventos e novas con-

quistas. É esta energia que faz com que a Villas&Golfe seja 

o que é: única!

sponsor, and to partners BY-AE, Vista Alegre and artist 

Etona, who donated pieces for the charity auction, we also 

send our thanks. Ever since it first walked on African soil, 

Villas&Golfe has managed to spread, in Angola and in the 

rest of the world, the best of the culture and of the won-

ders of this warm nation. Five years have now passed and 

the goal is to continue on walking down this path. Telling 

new stories, showing new personalities and revealing the 

potential that exists throughout the country. And because 

«stopping» is not a word that figures in the Villas&Golfe 

dictionary, the magazine promises to carry on «sailing», 

on the lookout for new winds and new conquests. It is this 

energy that makes Villas&Golfe just what it is: unique!



V&G Expõe Cinco Anos de Fotografia
V&G Exhibits Five Years of Photography

SOCIAL  EVENTS

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

OLHAR ANGOLA

Se uma imagem vale mais que mil palavras, então estas 

valem mais ainda. Pela sua história, beleza e pela cultura 

que retratam. O Memorial Dr. António Agostinho Neto abriu 

portas à exposição fotográfica, da autoria da Villas&Golfe 

Angola, intitulada Olhar Angola, durante o mês de dezem-

bro de 2014. Este conjunto de fotografias expostas, neste 

que é um marco de Angola, o Memorial, incluiu retratos, 

paisagens e tradições angolanas. Entre os rostos popu-

lares, personalidades do país e lugares únicos, toda a ex-

posição mostrou o quotidiano do país, em telas coloridas. 

A exposição foi concebida a propósito dos cinco anos de 

existência da revista em terras angolanas e, por isso, esta 

secção de fotos foi o culminar da celebração do 5.º ani-

versário. Olhar Angola, visitada por centenas de curiosos, 

deu a conhecer o que de melhor há nesta terra. É disto que 

vivem as imagens que ali foram expostas, captadas pe-

las lentes dos nossos fotógrafos, com paixão e com alma. 

Por onde passamos damos vida às coisas, mesmo às mais 

simples, à vista desarmada, e tornamos as pessoas prota-

gonistas da nossa história.

If a picture is worth a thousand words, then these are 

worth even more. For the history, beauty and for the cul-

ture they portray. The Dr. António Agostinho Neto Memo-

rial opened its doors to the photography exhibition by 

Villas&Golfe Angola, entitled Olhar Angola [Looking at 

Angola], during the month of December, 2014. This series 

of photographs on display, in what is an Angolan land-

mark, the Memorial, included portraits, landscapes and 

Angolan traditions. Among the faces of the people, per-

sonalities of the country and unique places, the entire 

exhibition showed the everyday of the nation in colour-

ful prints. The exhibition resulted from the five years of 

the magazine’s existence on Angolan soil and hence, this 

selection of photos was the climax of the 5th anniversary 

celebrations. Olhar Angola, visited by hundreds of curious 

onlookers, revealed the best to be found in this land. This 

is what nourishes the images on display there, captured 

by the lenses of our photographers, with passion and with 

soul. Wherever we go we give life to things, even to the 

very simplest, to the naked eye, and we make people the 

heroes of our story.
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SOCIAL  EVENTS

V&G CUP
Villas&Golfe dá mais uma Tacada de Sucesso
Villas&Golfe makes another Successful Shot

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA E MIDAN STUDIO

Foi na Barra do Kwanza, na província de Bengo, que a 

Villas &Golfe Angola começou o dia que marcou o seu 5.º 

aniversário: o passado 29 de novembro de 2014. E nada 

melhor do que iniciá-lo com uma partida de golfe, no  

Golfe Resort Mangais. Os lagos, as planícies verdes e as du-

nas de areia são o cartão-de-visita deste lugar e, por isso, 

foi o palco escolhido para este evento. Este campo, conhe-

cido pela sua beleza, mas também pelos seus 18 buracos, 

deslumbrou todos os jogadores e provou, mais uma vez, 

que a Villas&Golfe conhece bem aquilo que Angola tem 

para oferecer. À parte da competição, este torneio serviu, 

acima de tudo, para reunir amigos e parceiros da revista, 

num ambiente descontraído. 

Villas&Golfe Angola began the day marking its 5th an-

niversary, November 29, 2014, in Barra do Kwanza, in the 

province of Bengo. And what better way to kick it off than 

with a round of golf, at the Mangais Golf Resort. Lakes, 

green plains and sandy dunes are the calling card for this 

place and for this very reason this was the stage chosen to 

hold this event. The course, known for its beauty but also 

for its 18 holes, amazed all the players and proved once 

again that Villas&Golfe knows just what Angola has to of-

fer. Apart from the competition, this tournament served, 

above all else, to bring together friends and partners of the 

magazine in a relaxed atmosphere.

Findado o torneio, o almoço foi servido no restaurante 

Varanda dos Mangais, num ambiente tranquilo, na mar-

gem do Rio Kwanza. Seguiu-se a entrega dos prémios, 

o ponto alto do dia. O grande vencedor deste torneio foi 

Joaquim Brandão Pires, 1.º Net, que foi premiado com um 

relógio da Zenith, uma garrafa de Moët & Chandon e um 

Cheque Brinde da Clínica do Tempo. Já o 2.º Net foi atribuído 

a Jae Youg Cho: uns óculos Maybach/Olhar de Prata. Por 

último, no 3.º Net, ficou Luís Marques a quem foi ofereci-

da uma peça da Vista Alegre. Mas os prémios não ficaram 

por aqui. Uma mala de viagem da Samsonite, uma viagem 

e estadia no Lobito, dois sacos de desporto e uma mochila 

portátil, oferecida pela Nevada Bob’s Golf, e dois conjuntos 

When the tournament was over, lunch was served in the 

Varanda dos Mangais restaurant, in a peaceful setting on 

the banks of the River Kwanza. This was followed by the 

prize giving ceremony, the high point of the day. The ma-

jor winner of the tournament was Joaquim Brandão Pires, 

who took first place in the Net classification, and whose 

prize included a Zenith watch, a bottle of Moët & Chandon 

and a gift voucher from Clínica do Tempo. Second place 

(Net) went to Jae Youg Cho, winning some Maybach/Ol-

har de Prata sunglasses, while third place (Net) was taken 

by Luís Marques, who was given a piece of Vista Alegre. 

But more prizes were to follow. A Samsonite suitcase, a 

trip and stay in Lobito, two sports bags and a backpack, 
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de sabonetes da Claus Porto presentearam os restantes 

vencedores, das categorias Stableford Gross, Nearest 

The Pin e Longest Drive. O êxito do evento só foi possível 

muito por causa da Ensa Seguros, BPA - Banco Privado 

Atlantico, Addwise e Rangel, principais patrocinadores, e 

dos restantes parceiros que contribuíram para o sucesso 

deste torneio.

given by Nevada Bob’s Golf, and two soap sets from Claus 

Porto, were given to the remaining winners, from the Gross  

Stableford, Nearest the Pin and Longest Drive. The event’s 

success was only made possible thanks to Ensa Seguros, 

BPA - Banco Privado Atlantico, Addwise and Rangel, the 

main sponsors, and by the remaining partners that con-

tributed to the triumph of this tournament.




