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Ó Terra onde eu nasci, terra de encanto,
Cheia de graça, ó cheia de beleza,
Deixa afirmar nas vozes do meu canto,
Que és a mais linda terra portuguesa!

Teófilo Carneiro

Poeta e político português [1891-1949]

PONTE DE LIMA







A murmur that rouses us. A look that grabs us. An aroma 

of old memories, or entirely new and alluring. A touch that 

‘touches’ us. A flavour that captivates us. It is the awaken-

ing of the senses, the relationship between us, the world 

and others. We build feelings, savouring life, flavouring rec-

ollections, adding texture to words and emotion to sights.

With no distinction to gender, comes intuition. Astute, 

emotional, it helps us to interpret the signals of the other 

senses. Or perhaps this sixth sense is nothing more than 

an amalgam of the other five, which makes us feel much 

more than think.

The senses, five or six, or all of them combined, bring about 

passion, love: for someone, for a cause, a project, a delicious 

dish, an object, a landscape… And this is why in this 80th is-

sue of Villas&Golfe we are talking to you about the sens-

es. Because it was with their senses aroused that Ângelo 

Paupério, Sofia Escobar, Rui Moreira, Andoni Luis Aduriz, 

and others you’ll find in the following pages, surrendered 

themselves to something that thrills them and makes 

them happy. In every image and word we have chosen 

for you – views of Ponte de Lima, a journey to Gorongosa  

National Park (Mozambique), the harmony of the Six 

Senses Spa (Greece), the flavours of the Mercado da Ribeira 

(Lisbon), or the wines of O. Fournier (Argentina), etc. – we 

hope to awaken some senses in you, so that you can set off 

to discover what is only possible to imagine here. Follow us 

and then go, with your senses awakened, so that your life 

can make sense! 
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Um murmúrio que nos desperta. Um olhar que nos prende. 

Um aroma de memórias antigas, ou completamente novo 

e sedutor. Um toque que nos ‘toca’. Um sabor que nos cati-

va. É o despertar dos sentidos, a relação entre nós, o mundo 

e os outros. Vamos construindo sentimentos, saboreando 

a vida, aromatizando as lembranças, dando textura às pa-

lavras e emoção à visão.

Sem qualquer distinção de géneros, vem a intuição. Astuta, 

emocional, ajuda-nos a interpretar os sinais dos outros 

sentidos. Ou quiçá este sexto sentido não seja apenas uma 

amálgama dos outros cinco, que nos faz sentir muito mais 

do que pensar.

Os sentidos, cinco ou seis, ou todos num reunidos, provo-

cam paixão, amor: por alguém, por uma causa, um proje-

to, um delicioso prato, um objeto, uma paisagem… E é por 

isso que nesta 80.ª edição da Villas&Golfe lhe falamos dos 

sentidos. Porque foi com os sentidos despertos que Ângelo 

Paupério, Sofia Escobar, Rui Moreira, Andoni Luis Aduriz, 

e outros que encontrará nas páginas que se seguem, se 

entregaram a algo que os faz vibrar e ser felizes. Em todas 

imagens e palavras que elegemos para Si – olhares sobre 

Ponte de Lima, viagem ao Parque Nacional da Gorongosa 

(Moçambique), a harmonia do Six Senses Spa (Grécia), os 

sabores do Mercado da Ribeira (Lisboa), ou os néctares de 

O. Fournier (Argentina), etc. –, desejamos despertar-lhe al-

guns sentidos, para que possa partir à descoberta dos que 

aqui é só possível imaginar. Siga-nos e depois vá, com os 

sentidos despertos, para que a vida faça sentido!

Despertar os Sentidos Awakening the Senses

MARIA AMÉLIA PIRES

DITORIAL
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O mercado dos automóveis de luxo terminou 2014 com nota 

positiva, verificando-se subidas consideráveis relativamen-

te ao ano anterior nas vendas das diferentes marcas. É, por 

exemplo, o caso da BMW que, com um total de 1.811.719 en-

tregas, um aumento de 9,5% face ao ano anterior, teve em 

2014 o seu melhor ano de sempre em termos comerciais. 

O mesmo aconteceu com a Mercedes-Benz, que vendeu 

1.650.010 veículos no ano passado, o que representa um 

aumento de 12,9% e as vendas mais elevadas de sempre na 

história da marca alemã. Estabelecendo em 2014 um novo 

recorde de vendas, com 2530 viaturas entregues, contra as 

2121 de 2013, a Lamborghini registou um aumento na ordem 

dos 19%. A Porsche anunciou uma subida de 17% face ao ano 

anterior, tendo vendido cerca de 189.850 unidades em 2014, 

e a Rolls-Royce entregou 4063 automóveis em 2014, regis-

tando um aumento de 12% face ao ano anterior e vendas 

quatro vezes superiores às de 2009.

\\NEWS

The luxury car market ended 2014 on a positive note, re-

cording considerable gains relative to the previous year 

in the sales by the different makes. This is, for example, 

the case of BMW, which, with a total of 1,811,719 deliver-

ies, an increase of 9.5% when compared with the previous 

year, had its best year ever in 2014 in terms of sales. The 

same was true of Mercedes-Benz, which sold 1,650,010 

vehicles last year, which represents an increase of 12.9% 

and the highest sales figures ever in the history of the 

German manufacturer. Establishing a new sales record in 

2014 with 2530 cars delivered, compared with 2121 in 2013, 

Lamborghini registered growth of around 19%. Porsche an-

nounced growth of 17% compared with the previous year, 

having sold 189,850 units in 2014, while Rolls-Royce de-

livered 4063 cars in 2014, experiencing an increase of 12% 

when compared with the previous year and sales four 

times greater than those in 2009.

AUTOMÓVEIS DE LUXO \\ LUXURY CARS

Villas&Golfe  \\ 9 
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Chama-se Savannah, tem 83,50 metros e é o primeiro 

mega iate híbrido do mundo, anunciado recentemente 

pela Feadship. Inspirado no concept Breath, apresentado 

pelo estaleiro holandês em 2010, Savannah apresenta-se 

como uma alternativa eco-friendly aos restantes mega ia-

tes no mercado, graças à pioneira propulsão eletro-mecâ-

nica que o impulsiona. 

Permitindo optar entre navegação a diesel, diesel-elétri-

ca ou totalmente elétrica, este mega iate híbrido propor-

ciona uma economia de até 30% do combustível. Além do 

eficiente sistema de propulsão, Savannah distingue-se 

por características de design incomuns, como uma sala 

de estar abaixo do nível da água, que transforma o ocea-

no num autêntico aquário, em constante exposição para 

os passageiros. 

Its name is Savannah, it measures 83.5 metres in length 

and it is the first hybrid mega yacht in the world, an-

nounced recently by Feadship. Inspired by the Breath 

concept, presented by the Dutch yacht builder in 2010, 

Savannah is presented as an eco-friendly alternative to 

other mega yachts on the market, thanks to the pioneer-

ing electro-mechanical propulsion powering it. 

Allowing you to sail on diesel, diesel-electric or fully elec-

tric power, this hybrid mega yacht offers fuel savings of 

up to 30%. In addition to its efficient propulsion system,  

Savannah stands out for its unique design features, such as 

an underwater lounge, which transforms the ocean into a 

veritable aquarium, on constant display for the passengers.

PRIMEIRO MEGA IATE HÍBRIDO \\ FIRST HYBRID MEGA YACHT
O Largo do Paço, no Hotel Casa da Calçada Relais & Cha-

teaux, em Amarante, foi considerado o segundo melhor 

restaurante da Europa pelo guia European 50 Best.com, o 

maior website europeu de sugestões de restaurantes e ba-

res. A eleição baseou-se na opinião de milhares de clientes, 

que avaliaram os seus restaurantes favoritos de acordo com 

diversos critérios, entre os quais a relação qualidade - preço. 

Detentor de uma estrela Michelin, o restaurante soma as-

sim mais um reconhecimento ao seu currículo. Para o chef 

Vitor Matos, esta classificação demonstra que a equipa 

continua «a apresentar pratos de excelência e um serviço 

exímio» aos seus clientes. 

O top 3 do European 50 Best.com fica completo com o  

El Celler de Can Roca (Espanha), em primeiro lugar, e o  

Osteria Francescana (Itália), na terceira posição. 

Largo do Paço, in the Hotel Casa da Calçada Relais & Cha-

teaux, in Amarante, has been considered the second best 

restaurant in Europe by the European 50 Best.com guide, 

the largest European website for restaurant and bar sug-

gestions. The selection process was based on the opinion 

of thousands of customers, who assessed their favourite 

restaurants according to a range of criteria, including value 

for money.

Bearer of one Michelin star, the restaurant thus adds an-

other award to its portfolio. For chef Vitor Matos, this clas-

sification shows that the team continues «to offer excel-

lent dishes and an exceptional service» to its guests.  

The European 50 Best.com top 3 was completed by El  

Celler de Can Roca (Spain), in first place, and Osteria  

Francescana (Italy), in third place.

LARGO DO PAÇO
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Acompanhando os bons resultados da hotelaria nacional, 

a atividade turística no Algarve atingiu novos recordes 

no ano passado, com as receitas totais a ascenderem aos 

694,8 milhões de euros, 13,9% acima do assinalado em 

2013. O aumento de turistas portugueses (mais 19,3%) e 

estrangeiros (8,8%) colaborou para um acréscimo de 1,6 

milhões de dormidas, uma subida de 11,2% face a 2013. 

Estes valores acontecem num ano em que o turismo em 

Portugal verificou subidas a nível nacional, registando-se 

10.393,9 milhões de euros de receitas, mais 12,4% do que no 

ano transato. 

Joining the good results posted by the Portuguese hotel in-

dustry, the tourism industry in the Algarve achieved new 

records last year, with total revenue hitting 694.8 million 

Euros, 13.9% above what was achieved in 2013. The in-

crease in Portuguese tourists (up 19.3%) and foreign ones 

(8.8%) helped add a further 1.6 million overnight stays, a 

rise of 11.2% when compared with 2013.

These figures are enjoyed in a year in which tourism in 

Portugal experienced growth across the nation, register-

ing 10,393.9 million Euros in revenue, up 12.4% on the pre-

vious year.

Travel lighter to go further (Viaje mais leve para chegar 

mais longe) é o lema da nova campanha da Samsonite, na 

qual a marca apresenta três coleções de acessórios de via-

gem extremamente leves e seguros. 

Inovadoras, feitas de materiais revolucionários e com de-

signs icónicos, as coleções Lite-Locked™, Neopulse e  

B-Lite pretendem garantir que os viajantes conseguem 

tirar o máximo partido da sua experiência de viagem, ao 

invés de verem os seus dias de lazer condicionados pelo 

peso excessivo da sua bagagem. 

‘Travel lighter to go further’ is the tagline of the new cam-

paign from Samsonite, in which the brand unveils three 

collections of extremely light and secure travel accessories.

Innovative, made from revolutionary materials and fea-

turing iconic designs, the Lite-Locked™, Neopulse and  

B-Lite collections aim to ensure that travellers can man-

age to make the very most of their travel experience, in-

stead of their leisure time being conditioned by the exces-

sive weight of their luggage.

TURISMO NO ALGARVE
TOURISM IN THE ALGARVE

SAMSONITE

2014 foi um ano excecionalmente positivo no que diz res-

peito à venda de obras de arte, verificando-se um aumento 

de 26% relativamente ao ano anterior, um verdadeiro re-

corde de vendas neste mercado.    

O relatório anual da Artprice, organismo que monitoriza o 

mercado da arte, produzido em parceria com a AMMA (Art 

Market Monitor of Artron), revela que, no total, os leilões de 

obras de arte movimentaram 15,2 mil milhões de dólares, 

ultrapassando os 12,05 mil milhões de 2013. Também o 

valor de cada venda registou um recorde: superando anos 

anteriores, 2014 viu acontecer 1679 vendas de valor igual 

ou superior a um milhão de dólares, quatro vezes o valor 

registado 10 anos antes. 

O mercado chinês (incluindo Taiwan e Hong Kong) liderou 

as transações mundiais com 37,2% do volume de negó-

cios, seguindo-se os Estados Unidos (32,1%), Reino Unido 

(18,9%), França (3,3%), Alemanha (1,4%), Suíça (1%), Itália 

(0,8%) e outros (5,3%). 

2014 was an exceptionally positive year when it comes to 

sales of works of art, with an increase of 26% registered 

when compared with the previous year, representing a 

veritable sales record in this market.

The annual report by Artprice, the body monitoring the art 

market, produced in partnership with AMMA (Art Marker 

Monitor of Artron), reveals that, in total, auctions of works 

of art transacted USD 15.2 billion, overtaking the 12.05 bil-

lion of 2013. The value of each sale also registered a record: 

exceeding previous years, 2014 saw the sale of 1679 items 

at a value equal to or above USD one million, four times the 

value registered 10 years previously.

The Chinese market (including Taiwan and Hong Kong) led 

the list of world transactions with 37.2% of sales, followed 

by the United States (32.1%), the United Kingdom (18.9%), 

France (3.3%), Germany (1.4%), Switzerland (1%), Italy 

(0.8%) and others (5.3%).

MERCADO DE ARTE BATE RECORDES \\ ART MARKET BREAKS RECORDS

©RIJKSMUSEUM

©DR



ÂNGELO 
PAUPÉRIO

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA (COM A COLABORAÇÃO DE TIAGO FEIJÓO) \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  MANUEL TEIXEIRA

«A arte traz ao de cima o que de melhor há 
em nós» \\ «Art brings the very best in us to 

the surface»

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

Foi em Engenharia Civil que se licenciou, mas é na Gestão 

que tem vindo a trilhar uma notável carreira de sucesso. 

Nome forte do Grupo Sonae, Ângelo Paupério passou já 

por diversos cargos de liderança no seio do maior grupo 

privado português, merecendo a confiança e amizade de 

Belmiro de Azevedo. Hoje, enquanto vice-presidente da 

Comissão Executiva da Sonae e presidente do Conselho de 

Administração e da Comissão Executiva da Sonaecom, os 

negócios ocupam-lhe grande parte do tempo, mas é sobre 

arte que nos fala Ângelo Paupério, uma paixão que foi ali-

mentando em si e que o levou a resgatar, juntamente com 

quatro amigos, uma galeria no Porto já lá vão cinco anos. 

Foi precisamente na Ap’Arte, por entre as cores vivas de 

telas pintadas por artistas que admira, que os seus olhos 

brilharam ao falar de arte, este conceito genial que, em seu 

entender, «traz ao de cima o que de melhor há em nós».

He may have got his degree in civil engineering, but it is in 

management that he has forged his successful career. An 

important name within the Sonae Group, Ângelo Paupério 

has already held various leadership posts within Portugal’s 

largest private group, earning the trust and friendship 

of Belmiro de Azevedo. Today, as the vice-president of  

Sonae’s Executive Board and chairman of Sonaecom’s 

Board of Directors and of its Executive Board, business 

takes up much of his time, but Ângelo Paupério talks to us 

about art, a passion that he has been fostering and which 

five years ago led him, together with four of his friends, to 

salvage a gallery in Oporto. It was precisely here, in Ap’Arte, 

among the bright colours of canvases painted by artists he 

admires, that his eyes sparkled as he spoke about art, this 

ingenious concept, which, in his view, «brings the very 

best in us to the surface».
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Como nasce a sua paixão pela arte?

Foi nascendo. Não identifico um momento ou uma si-

tuação que desencadeasse este gosto. É antes uma ca-

minhada que fui fazendo na companhia da minha mulher, 

visitando galerias, exposições, lendo, falando com quem 

sabe muito mais do que eu e convivendo com artistas com 

quem muito tenho aprendido.

Tendo uma agenda tão preenchida por imposição dos 

negócios, qual o papel que a arte representa na sua vida? 

A arte contemporânea é o meu hobby. Mas o tempo que 

lhe dedico não é solitário. É uma atividade que partilho em 

família, com a minha mulher e com os meus filhos, e com 

alguns amigos. Ocupa alguns tempos livres, mas, mais do 

que isso, está presente no tempo que passo com os outros, 

sem fronteiras muito definidas. Sendo um mundo tão dis-

tinto do da gestão, a que me dedico profissionalmente, é um 

espaço de escape, de descanso, que contribui para o meu 

equilíbrio e que alarga os horizontes da minha realização. 

How was your passion for art ignited?

Little by little. I can’t pinpoint a moment or a situation in 

which this preference was triggered. It’s rather a journey I 

have been making in the company of my wife, visiting gal-

leries, exhibitions, auctions, talking to people who know 

much more than I do and spending time with artists from 

whom I have learnt a great deal.

Given that your work takes up so much of your time, 

what role does art play in your life?

Contemporary art is my hobby. But the time I dedicate to 

it is not solitary. It is an activity that I share with my family, 

with my wife and with my children, and with some friends. 

It takes up some of my free time, but, more than this, it is 

present in the time I spend with others, without well de-

fined boundaries. As it is a very different world to that of 

management, to which I dedicate myself professionally, it 

is a space of escape, of rest, which helps keep me balanced 

and which broadens the horizons of my fulfilment. 

«A arte contemporânea alarga os 
horizontes da minha realização» \\ 

«Contemporary art broadens the 
horizons of my fulfilment»

«A arte limpa da alma o pó da vida quotidiana», disse 

Pablo Picasso. Partilha da mesma visão?

Identifico-me totalmente com esta leitura de Picasso. 

Costumo dizer que a arte traz ao de cima o que de melhor 

há em nós. E sinto esse efeito sobretudo na arte contem-

porânea, que quebrou as barreiras do meramente estético 

ou tecnicamente perfeito, e que nos toca de um modo mais 

emocional, mais interpelador e inconvencional, conduzin-

do-nos para reflexões mais ricas e profundas. Quanto mais 

aberto estiver o nosso espírito, mais usufruímos dessa in-

quietação ou dessa paz.

Sabendo-o um colecionador de arte, encara mais a arte 

como um prazer ou como um investimento?

Não me considero um colecionador. Não tenho motiva-

ção nem na posse nem na construção de um portfólio que 

possa ser mais do que a soma das obras que o compõem. A 

minha relação com a arte passa mais pelo prazer da divul-

gação do trabalho dos artistas e contribuir para potenciar a 

sua produção artística. As obras que me rodeiam são quase 

exclusivamente de artistas que conheço, de preferência de 

artistas de quem gosto também como pessoas, já que difi-

cilmente dissocio a obra do seu criador.

Quais as vertentes artísti-

cas que mais o apaixonam?

Nos últimos anos é à pin-

tura e à escultura que dedico 

mais atenção. Sou sensível a 

muitas outras manifestações 

artísticas, como por exemplo 

a música ou a arquitetura, mas para se desenvolver o gosto 

por uma forma de arte é preciso aumentar o conhecimento, 

dedicar tempo à contemplação, à compreensão… e o meu 

tempo não é compatível com muita dispersão.

Quais os artistas que mais aprecia?

Tenho muita dificuldade em responder... Dos consagra-

dos internacionais ou portugueses posso citar alguns como 

Picasso, Dalí, Amadeo de Souza Cardoso ou Vieira da Silva, 

ou menos conhecidos como Pierre Soulages. Mas interes-

so-me sobretudo por artistas contemporâneos que estão a 

começar ou que já encontraram os seus caminhos de afir-

mação, ou até artistas já consagrados mas que continuam a 

procurar surpreender-nos com o seu génio criativo.

Este seu encanto pela arte leva-o a inaugurar, em 2010, 

a galeria Ap’Arte na Rua Miguel Bombarda, no Porto. Qual 

o propósito na base deste projeto e qual o balanço que faz 

até ao momento?

A Ap’Arte é um projeto cultural lançado por um conjunto 

de amigos que aparece como reação ao desânimo que se 

foi enraizando no meio artístico do Porto, então fortemente 

«Art washes from the soul the dust of everyday life», 

said Pablo Picasso. Do you share this vision?

I fully identify with Picasso’s reading. I tend to say that 

art brings the very best in us to the surface. And I feel this 

effect particularly in contemporary art, which has broken 

down the barriers of the merely aesthetic or technically 

perfect, and which touches us in a more emotional man-

ner, more questioning and unconventional, leading us to 

richer and deeper reflections. The more open our mind the 

more we enjoy this disquiet or this peace.

As a collector of art, do you see art more as a pleasure or 

as an investment?

I don’t see myself as a collector. I don’t have the motiva-

tion, neither in terms of owning nor in terms of building up 

a portfolio that could be more than the sum of the works 

composing it. My relationship with art has more to do with 

the pleasure of promoting the work of artists and contrib-

uting to enhancing their artistic production. The works that 

surround me are almost exclusively by artists I know, and 

preferably by artists who I like as people too, since I find it 

difficult to dissociate the work from its creator.

What artistic aspects are 

you most passionate about?

In recent years I have 

dedicated more attention to 

painting and to sculpture. I 

am sensitive to many oth-

er artistic manifestations, 

such as music or architec-

ture, for example, but to develop the taste for an art form 

you need to increase you knowledge of it, dedicate time 

to contemplation, to understanding… and my time is not 

compatible with being spread thinly.

Which artists do you like the most?

I find it very hard to answer that… In terms of renowned 

international or Portuguese artists I can name some, such 

as Picasso, Dalí, Amadeo de Souza Cardoso or Vieira da 

Silva, or less known ones, such as Pierre Soulages. But I 

am interested primarily in contemporary artists, who are 

starting out or who have already found their road to af-

firmation, or also artists, who have already made a name 

for themselves, but who continue to amaze us with their 

creative genius.

Your fascination with art led you, in 2010, to open the 

Ap’Arte gallery on the Rua Miguel Bombarda, in Oporto. 

What is the purpose behind this project and what is your 

assessment of it until now?

Ap’Arte is a cultural project launched by a group of 

friends that came about as a reaction to the despondency 
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atingido pela recessão económica. Sabendo do prometido 

encerramento de mais uma galeria da cidade, assumimos 

o desafio de a relançar, vocacionando-a para a divulgação 

preferencial de artistas com forte ligação ou afinidade à 

produção artística em Portugal.

O balanço é surpreendentemente positivo. A aceitação 

e reconhecimento da nossa galeria, quer pelos visitantes, 

quer pelos artistas, ultrapassou largamente as expetativas, 

tendo sido possível captar novas franjas de público para 

Miguel Bombarda e manter uma programação permanen-

te e diversificada, dando corpo a múltiplos projetos cultu-

rais inovadores.

Para a comemoração do 5.º aniversário da galeria será 

inaugurada uma exposição especial no dia 7 de março, que 

se estenderá até 25 de abril.

Sim, estou certo de que teremos uma exposição única 

em que será possível apreciar obras de artistas marcantes 

do modernismo e da arte contemporânea como nunca terá 

sido mostrado numa galeria no Porto. Estarão representa-

dos pintores como Picasso, Dalí, Andy Warhol, Paula Rego, 

Vieira da Silva, Miró, entre outros. Será sobretudo uma co-

memoração, uma oferta ao público e aos artistas que se 

identificam com o nosso projeto. É também um contributo 

that had been entrenched in Oporto’s artistic milieu, so 

strongly affected at that point by the economic recession. 

Hearing of the planned closure of another gallery in the 

city, we took on the challenge of re-launching it, orientat-

ing it to the preferential promotion of artists with a strong 

connection or affinity with artistic production in Portugal.

The outcome is surprisingly positive. The acceptance 

and recognition of our gallery, both by visitors and by art-

ists, greatly exceeded expectations, and we have been able 

to attract new sections of the public to Miguel Bombarda 

and to maintain a permanent and varied programme, giv-

ing substance to several innovative cultural projects.

To commemorate the gallery’s 5th anniversary, a spe-

cial exhibition will open on March 07, which will run  

until April 25.

Yes, I am certain that we will have a unique exhibition at 

which you will be able to appreciate works by remarkable 

artists of modernism and of contemporary art, the likes of 

which has never been shown before in a gallery in Oporto. 

Painters represented will include Picasso, Dalí, Andy  

Warhol, Paula Rego, Vieira da Silva, Miró, among oth-

ers. Above all else it will be a commemoration, a gift to 

the public and to the artists that have identified with our  

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

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

change his life: Surrealism.

para a programação cultural do Porto, que tem de ter cada 

vez mais e melhor oferta para melhorar a qualidade de 

vida da sua população residente e enriquecer a estadia dos 

muitos que já nos visitam.

Tem outros projetos previstos que possam contribuir para 

dinamizar a cidade do Porto e o país em termos artísticos?

Temos procurado sustentar as nossas iniciativas não 

cedendo a excessos de voluntarismo incompatível com a 

dedicação que os sócios podem atualmente dar ao proje-

to. Sem prejuízo, temos vindo a alargar a colaboração com 

outras entidades, como por exemplo a Câmara Municipal 

de Barcelos, promovendo a realização de exposições que 

capitalizam o nosso esforço de organização. De igual modo, 

temos consolidado relações com galerias de prestígio inter-

nacional com a ambição de poder proporcionar aos nossos 

artistas outros horizontes de projeção internacional.

Como analisa a relação dos portuenses, e dos portugue-

ses em geral, com a arte e com a cultura?

Tem-me surpreendido a recetividade do público à arte 

que temos mostrado. É para mim muito gratificante apre-

sentar o trabalho dos artistas que expomos e interagir com 

os visitantes que genuinamente se interessam e se recon-

fortam com a experiência do contacto com a arte. É ainda 

project. It is also a contribution to Oporto’s cultural line-up, 

which needs to have more and more choice to improve the 

quality of life of its resident population and to enrich the 

stay of the many people visiting us.

Do you have any other projects planned that might con-

tribute to boosting the city of Oporto and the country in 

artistic terms?

We have strived to sustain out initiative and to not give 

into the excesses of a sense of purpose incompatible with 

the dedication that the partners can currently give to the 

project. Notwithstanding, we have extended collabora-

tive work out to other bodies, such as Barcelos Municipal 

Council, for example, promoting the holding of exhibitions 

that capitalise on our organisational effort. In the same 

way, we have established relationships with international-

ly prestigious galleries with the aim of being able to provide 

our artists with other avenues of international promotion.

What is your analysis of the relationship the people 

of Oporto, and Portuguese in general, have with art and  

with culture?

The public’s responsiveness to the art we have shown 

has amazed me. It is very pleasing for me to present the 

work of the artists we exhibit and to interact with the  
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uma minoria, mas que cresce e que rejeita a indiferença, 

valorizando o conhecimento e a cultura como fatores de 

melhoria da sociedade em que vivemos.

Como vê a qualidade da arte que hoje se produz em  

Portugal?

Da minha janela estreita sobre o mundo da produção 

artística em Portugal, vejo algum talento e trabalho sério 

que me parece merecer re-

conhecimento e incentivo. 

Verifico também que a au-

sência de um mercado con-

solidado e com dimensão 

para a arte emergente, e a 

exigência e penosidade que 

a produção artística séria 

obriga, conduz ao afasta-

mento ou secundarização 

desta atividade para muitos artistas que procuram outros 

meios de subsistência ou realização profissional.

Acredito, no entanto, que a progressiva valorização so-

cial do contributo da arte para o enobrecimento da socie-

dade ajudará a criar oportunidade para que haja cada vez 

mais pessoas que consigam encontrar condições dignas 

para se realizarem como artistas.

visitors that are genuinely interested and take comfort in 

the experience afforded by contact with art. It is still a mi-

nority, but one that is growing and which rejects indiffer-

ence, valuing knowledge and culture as factors improving 

the society in which we live.

What is your view of the art being produced in Portugal 

today?

From my narrow window 

onto the world of artistic 

production in Portugal, I see 

some talent and serious 

work that seems worthy of 

recognition and encourage-

ment to me. I can also see 

that in the absence of an es-

tablished and sizeable mar-

ket for emerging art, and the 

demands and hardship that artistic production imply, art-

ists are leaving behind or sidelining this activity in favour 

of other means of subsistence or professional fulfilment. 

I believe however that the progressive social apprecia-

tion of art’s contribution to ennobling society will help to 

create the opportunity for there to be more and more peo-

ple who manage to find conditions suitable to finding their 

place as artists.

«Vejo algum talento e trabalho 
sério que me parece merecer 

reconhecimento e incentivo» \\ «I 
see some talent and serious work 

that seems worthy of recognition and 
encouragement to me»



PONTE DE LIMA
Uma História com Futuro

A History with Future
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PONTE DE LIMA

Nas margens do Rio Lima e da ponte medieval que o atra-

vessa desenha-se a silhueta de uma das mais bonitas vilas 

portuguesas. Sede do concelho homónimo, dividido em 39 

freguesias, Ponte de Lima afirma-se como «a mais antiga 

vila de Portugal», herdeira de um património histórico, na-

tural, cultural e gastronómico que a coloca entre os desti-

nos mais procurados do norte do país. Além dos inúmeros 

eventos e iniciativas que dinamiza anualmente, Ponte de 

Lima apresenta-se em 2015 como «a capital mundial dos 

jardins», tendo prevista a inauguração de vários espaços, 

e um conjunto de outros projetos no horizonte, que decerto 

escreverão as páginas do seu futuro. 

Ó Terra onde eu nasci, terra de encanto,

Cheia de graça, ó cheia de beleza,

Deixa afirmar nas vozes do meu canto,

Que és a mais linda terra portuguesa!

Teófilo Carneiro

Poeta e político português [1891-1949]

On the banks of the River Lima and alongside the medieval 

bridge that spans it, rises the outline of one of Portugal’s 

most beautiful towns. The seat of the municipality of the 

same name, split up into 39 parishes, Ponte de Lima is 

«Portugal’s oldest town», and blessed with a historical, 

natural, cultural and gastronomic heritage that places it 

amongst the most popular destinations in the north of 

Portugal. In addition to the many events and initiatives 

that bring it to life every year, Ponte de Lima presents itself 

in 2015 as «the world garden capital», with the opening of 

several spaces planned, and a series of other projects on 

the horizon, which will certainly line the pages of its future.

Oh land where I was born, land of delight,

Full of grace, oh full of beauty,

Allow the voices in my patch to proclaim,

You are the most beautiful of Portuguese lands!

Teófilo Carneiro

Portuguese poet and politician [1891-1949]



«Ponte de Lima procura afirmar-se 
como um território de excelência no 
contexto nacional e internacional» 

\\ «Ponte de Lima is striving to 
assert itself as a place of excellence 

in the national and international 
context»

VICTOR MENDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA \\ MAYOR OF PONTE DE LIMA

«Somos um dos concelhos mais visitados do país» 
«We are one of the country’s most visited municipalities»

Gozando de uma saúde financeira invejável, com um saldo 

que ronda os 14 milhões de euros, o município de Ponte de 

Lima é liderado por Victor Mendes desde em 2009. Numa 

breve conversa com o presidente da Câmara Municipal 

de Ponte de Lima, procurámos perceber as prioridades do 

concelho mais jovem do distrito de Viana do Castelo, a di-

nâmica empresarial que aqui se faz sentir, os projetos pre-

vistos e os esforços que Ponte de Lima tem levado a cabo 

com o intuito de se afirmar como um território de excelên-

cia e de se projetar no contexto nacional e internacional.

Quais são as prioridades do concelho de Ponte de Lima? 

Para o presente mandato, elegemos cinco prioridades 

em relação àquilo que con-

sideramos estratégico para 

o desenvolvimento do con-

celho. A educação e a valori-

zação profissional; a questão 

social; o apoio ao empreen-

dedorismo; a valorização dos 

nossos recursos endógenos, 

onde se inclui o turismo, uma 

área na qual Ponte de Lima 

se tem afirmado nos últimos 

anos; e o estabelecimento de relações de parceria entre 

instituições e associações do concelho (e também exte-

riores) que nos ajudam a construir o nosso território.

Ponte de Lima é um concelho voltado para o futuro?

Sim. Primeiro, porque é o concelho mais jovem do distrito 

e tem uma enorme atratividade para fixar pessoas e em-

presas, nomeadamente em termos de benefícios fiscais.

Temos também um conjunto de equipamentos, e outros 

que estão em vias de conclusão, que procuram afirmar 

Ponte de Lima como um território de excelência no con-

texto nacional e internacional. Falo, por exemplo, da aber-

tura do novo Centro de Interpretação e Promoção do Vinho 

Verde; do Festival Internacional de Jardins e do Congresso 

Mundial de Jardins, que vamos receber brevemente. 

Vamos abrir este ano o Centro de Interpretação da História 

Militar de Ponte de Lima e um Centro de Interpretação do 

Território, o que, juntamente com o Museu de Arte Sacra 

Enjoying enviably healthy finances, with a balance of 

around 14 million Euros, the municipality of Ponte de Lima 

has been headed by Victor Mendes since 2009. In a short 

conversation with the mayor of Ponte de Lima, we strive to 

get a better understanding of the priorities of the young-

est municipality of the district of Viana do Castelo, of the 

entrepreneurial drive that can be felt here, of the planned 

projects and of the efforts Ponte de Lima has made towards 

making its mark as a place of excellence and towards 

shining in the national and international context.

What are the priorities of the municipality of Ponte  

de Lima?

For the present term in of-

fice, we have chosen five pri-

orities with relation to what 

we believe to be strategic to 

the development of the mu-

nicipality. Education and vo-

cational advancement; the 

social issue; supporting en-

trepreneurialism; enhancing 

our endogenous resources, 

which include tourism, an 

area in which Ponte de Lima has made its mark in recent 

years; and the establishment of partnerships between in-

stitutions and associations within the municipality (and 

also outside it), which help us to build our territory.

Is Ponte de Lima a municipality with its sights set on  

the future?

Yes. First of all, because it is the youngest municipality 

of the district and has great appeal for making people and 

companies stay, in particular in terms of tax benefits.

We also have a series of facilities, and others that are 

close to completion, which strive to assert Ponte de Lima’s 

position as a place of excellence in the national and in-

ternational context. I am talking, for example, about the 

opening of the new Vinho Verde Interpretation and Pro-

motion Centre; of the International Garden Festival and 

of the World Garden Congress, which we will be hosting 

shortly. This year we are going to open the Ponte de Lima 

e o Museu do Brinquedo Português (que já existem), con-

tribuirão para criar uma rede museológica muito interes-

sante. Temos um dos melhores centros históricos do país, 

cuja requalificação e fixação de jovens tem sido uma das 

nossas preocupações. Para além da programação cultu-

ral, organizamos um conjunto de feiras temáticas durante 

todo o ano. A gastronomia é igualmente muito importante, 

bem como o turismo da natureza e as atividades equestres.

Toda esta dinâmica faz com que Ponte de Lima seja real-

mente um território em que vale a pena viver, investir, e 

que vale a pena visitar. É hoje um dos concelhos mais vi-

sitados do país, fruto da sua localização geográfica, num 

contexto de aproximação à nossa vizinha Galiza. O nosso 

posto de turismo é o segundo mais visitado na região (re-

cebe cerca de 70 mil pessoas anualmente), logo a seguir ao 

do aeroporto Francisco Sá Carneiro.

De que forma tem sido dinamizada a cooperação trans-

fronteiriça com Espanha?

Temos estabelecido um conjunto de protocolos e parce-

rias com o Governo Regional da Galiza, com os concelhos 

vizinhos da Galiza e com algumas instituições, que têm 

Military History Interpretation Centre and an Interpretation 

Centre of the Territory, which, together with the Museum of  

Sacred Art and the Portuguese Toy Museum (which al-

ready exist), will contribute to create a very interesting 

network of museums. We have one of the country’s finest 

historic centres, the redevelopment of which and encour-

aging the young population to stay has been one of our 

concerns. In addition to the cultural programme content, 

we organise a series of themed fairs throughout the year. 

Gastronomy is equally very important, as well as nature 

tourism and equestrian activities.

All this momentum ensures that Ponte de Lima is truly a 

territory in which it is worth living and investing and which 

is worth visiting. Today it is one of the country’s most vis-

ited municipalities, thanks to its geographical location, in 

a context of closer ties with our Galician neighbour. Our 

tourist office is the second most visited in the region (it 

welcomes around 70,000 people every year), just behind 

that of Francisco Sá Carneiro Airport.

What has been done to boost cross border cooperation 

with Spain?
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Afirmando-se como «a vila mais antiga de Portugal», foi 

em 1125 que D. Teresa conferiu foral a Ponte de Lima, refe-

rindo-se à mesma como a «Terra de Ponte». Detentora de 

um legado histórico marcado por uma vincada referência 

medieval, é no Rio Lima e na ponte medieval que une as 

suas margens – construída a partir de uma romana – que 

esta vila, que recusou ser cidade, encontra dois dos seus 

elementos mais emblemáticos.

Aqui, encontram-se vestígios da muralha e das nove 

torres mandadas erguer por D. Pedro no século XIV,  

Laying its claim to being «Portugal’s oldest town»,  

Theresa, Countess of Portugal, granted Ponte de Lima its 

charter in 1125, referring to it as the «Terra de Ponte». Boast-

ing a historical legacy marked by an important medieval 

presence, this town, which refused to be a city, finds its two 

most iconic elements in the River Lima and in the medieval 

bridge – built from a Roman one – which joins its two banks. 

Here you can find the remains of the wall and the nine 

towers commissioned in the 14th century by King Peter I 

of Portugal, you can discover the statues, busts and po-

sido muito relevantes do ponto de vista da promoção de 

Ponte de Lima na Galiza, e vice-versa. Tem-se estabele-

cido um conjunto de relações muito importantes ao nível 

cultural, ambiental, educacional e empresarial. Os dados 

no nosso posto de turismo dizem que o número de espa-

nhóis que temos recebido é significativamente maior nos 

últimos anos.

O concelho está a preparar um pólo dedicado à indústria 

do granito. O que está previsto nesta matéria?

O granito é outra área fundamental do nosso desenvol-

vimento, inserida na nossa estratégia de valorização dos 

recursos endógenos. Na indústria do granito trabalham 

500 pessoas de uma forma direta e algumas centenas de 

forma indireta. Estamos a trabalhar, juntamente com o 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, para a certifica-

ção do granito das pedras finas e a fazer um conjunto de 

trabalhos e ações de marketing, promoção e valorização 

da indústria da pedra. Estamos a trabalhar para a constru-

ção de um novo pólo empresarial que permita a deslocali-

zação das empresas e a trabalhar para ordenar a área de 

exploração. O nosso desejo é 

que este projeto termine com 

a construção de um parque 

temático que sensibilize 

para a importância deste re-

curso valioso e que constitua 

um espaço de visitação, que 

seria seguramente único em 

Portugal. Infelizmente, as 

coisas andam muito devagar 

neste país, mas gostaria que este processo estivesse con-

cluído neste mandato.

Como tem visto a evolução do país a nível económico? 

Eu diria que há um sinal de retoma da economia real, 

que provavelmente ainda não se sentiu verdadeiramen-

te no bolso da maioria dos portugueses. Não tenho dúvi-

das de que há hoje muitos empresários, quer nacionais, 

quer estrangeiros, interessados em investir no concelho 

de Ponte de Lima, e provavelmente no país. As crises têm 

coisas muito más, mas também têm uma vertente de 

oportunidades, e felizmente tem havido por parte dos jo-

vens uma enorme disponibilidade para avançar com pro-

jetos muito interessantes.

We have established a series of agreements and part-

nerships with the Galician Regional Government, with the 

neighbouring municipalities in Galicia and with some in-

stitutions, which have proved very important in terms of 

promoting Ponte de Lima in Galicia, and vice versa. A range 

of very important relationships have been cemented on a 

cultural, environmental, educational and business level. 

Data collected at our tourist office shows that the number 

of Spaniards we have welcomed has significantly grown in 

recent years.

The municipality is developing a centre dedicated to 

granite industry. What is planned in this area?

Granite is another fundamental area of our develop-

ment, and part of our strategy of enhancing endogenous 

resources. 500 people work directly in the granite industry, 

while several hundred are employed by it indirectly. We are 

working, together with the Polytechnic Institute of Viana 

do Castelo, towards certifying granite as a fine stone and 

we are making a series of marketing, promotion and en-

hancement efforts and actions for the stone industry. We 

are working on the construc-

tion of a new business centre 

that will enable companies 

to relocate and we are work-

ing to organise the area in 

which the industry operates. 

Our aim is that this project 

ends with the construction 

of a theme park that raises 

awareness of the importance 

of this valuable resource and which represents a space to 

be visited that will certainly be unique in Portugal. Unfor-

tunately, things go very slowly in this country, but I would 

like this process to be completed during this term in office.

What is your view of the country’s development in eco-

nomic terms?

I would say there are signs of recovery in the real econo-

my, which are probably yet to be truly felt in the pockets of 

most Portuguese. I have no doubt that there are many en-

trepreneurs today, whether national or international, inter-

ested in investing in the municipality of Ponte de Lima, and 

probably in the country. Crises have their very bad sides, 

but they also have an aspect of opportunities to them, and 

fortunately young people have proved themselves to be 

very open to setting up very interesting projects.

«Há hoje muitos empresários 
interessados em investir no 

concelho de Ponte de Lima» \\ 
«There are many entrepreneurs 

today interested in investing in the 
municipality of Ponte de Lima»

A Vila Mais Antiga de Portugal
Portugal’s Oldest Town
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Se Ponte de Lima é considerada a «capital portuguesa 

dos jardins» e conquistou já um distinto lugar entre as vi-

las e cidades mais floridas da Europa, em 2015 vai mesmo 

transformar-se na «capital mundial dos jardins». De 26 

a 30 de maio, Ponte de Lima recebe o Congresso Mundial 

da World Urban Parks e o 9.º Congresso Ibero-Americano 

de Parques e Jardins Públicos, evento único que acon-

tece durante a semana de inauguração do 11.º Festival 

Internacional de Jardins e do lançamento da 1.ª Feira de 

Espaços Verdes de Ponte de Lima.

Enfeitada por incontáveis jardins, Ponte de Lima tota-

liza uma área de cerca de 100 hectares de espaços verdes  

(públicos e privados) que albergam plantas peculiares,  

If Ponte de Lima is considered the «Portuguese garden 

capital» and has already earned a distinguished posi-

tion among Europe’s greenest towns and cities, in 2015 it 

will even transform into the «world garden capital». From 

May 26 to 30 Ponte de Lima hosts the World Urban Parks  

Congress and the 9th Ibero-American Congress of Parks and 

Public Gardens, a unique event that takes place during the 

opening week of the 11th International Garden Festival and 

of the launch of the 1st Green Spaces Fair of Ponte de Lima. 

Adorned with countless gardens, Ponte de Lima features 

a total area of around 100 hectares of green spaces (pub-

lic and private), which are home to unique plants, paths  

of flowers and leafy trees, which give rise to absolutely 

descobrem-se estátuas, bustos e poemas que adornam os 

recantos de um centro histórico pitoresco que se espraia 

até ao rio… Monumentos, igrejas e solares – ostentadores 

de fachadas góticas, barrocas, neoclássicas, oitocentistas 

– são provas vivas dos hábitos de outros tempos, testemu-

nhos de um passado secular que vive até aos dias de hoje.

Em Ponte de Lima, terra emoldurada pelo verde da flo-

ra e pela placidez das águas do rio, procura construir-se o 

futuro sobre uma história que orgulha todos os limianos, 

enaltecendo a sua valiosa herança patrimonial, cultural e 

natural, ressalvando simultaneamente o necessário equi-

líbrio entre ecossistemas e atividades humanas.

ems that decorate the different corners of the picturesque  

historic centre that spreads all the way to the river… 

Monuments, churches and manor houses – boasting 

gothic, baroque, neoclassic, and 19th-century façades – are 

living proof of the customs of former times, reminders of 

an ancient past that can be felt right up to the present day.

In Ponte de Lima, a land framed by the green of its flora 

and by the peacefulness of the river’s waters, the future is 

being built on a history of which every inhabitant of the 

town is proud, glorifying its valuable heritage, cultural and 

natural, while at the same time emphasising the neces-

sary balance between ecosystems and human activities.

A Capital Mundial dos Jardins
The World Garden Capital
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caminhos de flores e árvores frondosas, dando origem a 

espaços absolutamente mágicos. Parques como o Arnado, 

jardins como o Romano, o Renascença, o Barroco e o 

Labirinto, são apenas alguns dos exemplos passíveis de 

serem admirados em Ponte de Lima, tornando a vila num 

destino imperdível para os amantes da natureza.

Renovados trilhos rurais deram origem a ecovias que 

se estendem por 70 km, na sua maior parte junto ao rio, 

cruzando diversas freguesias do concelho e entrando na 

Área de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. 

Pedro de Arcos, onde se encontra a Quinta de Pentieiros e o 

Centro de Interpretação Ambiental.

magical spaces. Parks such as Arnado Park, and gardens 

such as the Roman Garden, the Renaissance Garden, the 

Baroque Garden and the Maze Garden, are just some of the 

examples that can be admired in Ponte de Lima, making 

the town a must-visit destination for nature lovers.

Renovated rural trails give rise to eco paths stretching 

some 70 km, for the most part alongside the river, cov-

ering several parishes of the municipality and entering 

the Bertiandos and S. Pedro de Arcos Lagoons Protected 

Landscape Area, home to the Quinta de Pentieiros and the  

Environmental Interpretation Centre. 

Terra de Cultura e Tradições 
Land of Culture and Traditions
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É no apego às tradições que a alma limiana se revela e 

agiganta. Em dias de festa, Ponte de Lima fervilha de cor e 

de uma alegria contagiante, honrando hábitos ancestrais.

A folia atinge o seu auge nas Feiras Novas, romaria po-

pular que se repete em setembro desde 1826, atraindo mi-

lhares de visitantes à vila. Gentes do concelho envergam 

opulentos trajes minhotos, embelezados por corações de 

ouro, brincos rendilhados e lenços bordados. Reúnem-

se em festas, arraiais, desfiles e cortejos, tocam bombo e 

concertina, cantam ao desafio, 

dançam folclore, juntam-se a 

cabeçudos e gigantones, dei-

xam-se enfeitiçar pelo fogo 

de artifício que pinta o rio de 

todas as cores…

Feiras, como a Quinzenal, e 

outras tradições, como a Vaca 

das Cordas ou a procissão do Corpo de Deus – que passa 

sobre tapetes floridos de rara beleza criados pelos habi-

tantes da vila – entusiasmam Ponte de Lima ao longo do 

ano. Assim como lhe revela genuinidade o seu artesanato: 

rendas, bordados e peças de olaria… ou criações mais con-

temporâneas, como as bonecas Dulcineias, que partem do 

atelier Viana Cabral para o mundo enquanto mensageiras 

de uma nova forma de ser português.

Além da programação cultural (que ocorre no Teatro 

Diogo Bernardes e um pouco por toda a vila), ao Museu dos 

It is in its attachment to traditions that the soul of Ponte 

de Lima is revealed and grows in stature. On days of cel-

ebration, Ponte de Lima seethes with colour and a conta-

gious happiness, honouring ancestral customs.

The revelry reaches its peak during the Feiras Novas, a 

popular festival held every September since 1826, attracting 

thousands of visitors to the town. People from the municipal-

ity dress in opulent Minho costumes, embellished by golden 

hearts, filigree earrings and embroidered scarves. They meet 

up in parties, festivals, parades 

and processions, playing the 

bass drum and the concer-

tina, taking part in traditional 

singing challenges and folk 

dancing; they come together 

as giant carnival puppets, and 

become enthralled by the fire-

works displays painting the river a rainbow of colours…

Fairs, such as the Quinzenal, and other traditions, such 

as the Vaca das Cordas or the Corpus Christi procession 

– which passes on carpets of flowers of the rarest beauty 

created by the inhabitants of the town – bring fun and col-

our to Ponte de Lima all year through. Just as its handicrafts 

reveal its authenticity: lace, embroidery and pottery… or 

more contemporary creations, such as the Dulcineias dolls 

that leave the Viana Cabral studio, bound for the world as 

messengers of a new way of being Portuguese. 

As Feiras Novas trazem festa e 
folia a Ponte de Lima desde 1826. 

\\  The Feiras Novas have brought 
celebration and revelry to Ponte de 

Lima since 1826.

Terceiros – berço de um dos melhores acervos de arte sa-

cra do norte do país – e ao Museu do Brinquedo Português 

(inaugurado em 2012), juntar-se-ão, até ao final do ano, o 

Centro de Interpretação da História Militar e o Centro de 

Interpretação do Território, dotando a vila de uma oferta 

cada vez mais diversificada.

In addition to the cultural programme (taking place at 

the Diogo Bernardes Theatre and all over the town), to the 

Museu dos Terceiros – home to one of the best collections 

of sacred art in the north of the country – and to the Portu-

guese Toy Museum (opened in 2012), by the end of the year 

there will also be the Military History Interpretation Centre 

and an Interpretation Centre of the Territory, endowing the 

town with an increasingly diverse choice of cultural venues. 

MUSEU DO BRINQUEDO PORTUGUÊS \\ PORTUGUESE TOY MUSEUM
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Um dos Destinos mais Procurados da Região Norte
One of the most Popular Destinations in Northern Portugal

O legado histórico, o património natural e a intensa di-

nâmica cultural de Ponte de Lima colocam-na no topo dos 

destinos mais procurados do norte de Portugal. Afirma-se 

como o segundo posto de turismo mais concorrido da re-

gião e, na verdade, Ponte de Lima não carece de argumen-

tos que justifiquem uma visita.

Além de hotéis e de outros espaços mimosos que sur-

gem agora de cara lavada – como a Mercearia da Vila –, o 

concelho vê-se salpicado de solares, refúgios privilegiados 

para quem procura uma estadia em contacto com o pas-

sado, a natureza, os desportos náuticos, a ruralidade e a 

gastronomia. Esta última exerce, aliás, um autêntico mag-

netismo para os que visitam Ponte de Lima, não gozassem 

de tamanha reputação o Arroz de Sarrabulho, os rojões, o 

leite-creme ou o vinho verde que por aqui se saboreiam. 

Os enchidos, os queijos, os doces e demais iguarias limia-

The historical legacy, natural heritage and intense cultur-

al energy of Ponte de Lima place it at the top of the heap of 

popular destinations in the north of Portugal. It boasts the 

region’s second busiest tourist office and, if truth be said, 

Ponte de Lima is bursting with reasons that justify a visit.

In addition to hotels and other delightful spaces that 

have been carefully restored – such as the Mercearia da 

Vila –, the municipality is dotted with manor houses, privi-

leged retreats for anyone looking for a stay in contact with 

the past, nature, water sports, rural living and gastronomy. 

The latter of these displays irresistible powers of attraction 

for anyone visiting Ponte de Lima, as proved by the reputa-

tion of its rice dish Arroz de Sarrabulho, its pork dish rojões, 

its leite-creme (crème brûlée) and the famed vinho verde 

wine itself. The cured sausages and meats, the cheese, the 

sweets and desserts and other Ponte de Lima delicacies 

nas podem ser provadas num dos vários restaurantes do 

concelho, em locais como a Loja Rural, ou em diferen-

tes iniciativas gastronómicas que apimentam Ponte de 

Lima ao longo do ano e promovem a qualidade dos pro-

dutos locais. A propósito, o coração da vila receberá, em 

meados de 2015, o Centro de 

Interpretação e Promoção do 

Vinho Verde, um projeto de 

dimensão regional que abo-

nará igualmente a favor de 

uma paragem na «vila mais 

antiga de Portugal».

Os amantes do golfe en-

contram no Axis Golfe Ponte 

de Lima um dos mais completos e atrativos traçados de 

golfe do país. O Festival Internacional de Jardins, a Feira 

do Cavalo e as Feiras Novas são outros dos eventos que 

contribuem para atrair todos os anos milhares de turistas 

a Ponte de Lima.

can be sampled in one of the many restaurants in the mu-

nicipality, in places such as the Loja Rural, or at different 

gastronomic events that take place in the town through-

out the year and promote the quality of local products. In-

deed, the heart of the town is to welcome, in mid 2015, the 

Vinho Verde Interpretation 

and Promotion Centre, a pro-

ject of regional scope, which 

will count in favour of a visit 

to «Portugal’s oldest town».

Keen golfers find in the 

Axis Golfe Ponte de Lima one 

of the country’s most com-

prehensive and attractive golf 

courses. The International Garden Festival, the Horse Fair 

and the Feiras Novas are other events that help attract 

thousands of tourists to Ponte de Lima every year.

Ponte de Lima tem o segundo 
posto de turismo mais concorrido 

da região. \\ Ponte de Lima boasts 
the region’s second busiest  

tourist office.
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A Municipality Focused on the Future
Um Concelho Voltado para o Futuro

Procurando tirar partido das múltiplas riquezas que a 

abençoam, Ponte de Lima tem feito um esforço no sentido 

de se renovar de forma harmoniosa e de atrair simultanea-

mente habitantes, turistas e investidores.

Apesar do facto de ostentar a denominação de «vila 

mais antiga de Portugal», sente-se em Ponte de Lima um 

novo pulsar. Projetos recentes, 

como o Museu do Brinquedo 

Português e a Loja Rural, pre-

cedem outros tantos, como 

o Centro de Interpretação e 

Promoção do Vinho Verde, o 

Centro de Interpretação da 

História Militar e o Centro de 

Interpretação do Território, a inaugurar ao longo de 2015. 

De mãos dadas com estes, andam ideias frescas, empresas 

novas, bem como outras iniciativas que têm contribuído 

para projetar a vila mais florida do país no contexto nacio-

nal e internacional.

Ponte de Lima é um concelho jovem, por sinal, o mais jo-

vem do distrito de Viana do Castelo. E tem, tal como os seus 

belíssimos jardins, vindo a florescer de dia para dia.

Striving to make the most of the many riches it is bless-

ed with, Ponte de Lima has worked hard to harmoniously 

regenerate itself and to attract at the same time inhabit-

ants, tourists and investors. 

Despite being known as «Portugal’s oldest town», you 

can feel the energy of this town pulsating afresh. Recent 

projects, such as the Portu-

guese Toy Museum and the 

Loja Rural, precede so many 

others, such as the Vinho 

Verde Interpretation and Pro-

motion Centre, the Military 

History Interpretation Centre 

and the Interpretation Centre 

of the Territory, to be opened throughout 2015. These are 

joined by fresh ideas, new companies, and by other initia-

tives that have helped to promote the country’s greenest 

town both nationally and internationally.

Ponte de Lima is a young municipality; indeed the 

youngest of the district of Viana do Castelo. And, just as its 

stunning gardens, it has been flourishing with each pass-

ing day.

Ponte de Lima verá inaugurados 
diferentes espaços ao longo 

de 2015. \\ Ponte de Lima will 
see a series of venues opened 

throughout 2015. 
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SOFIA ESCOBAR

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  1, 2 ©MANUEL TEIXEIRA; 3 ©JOHAN PERSSON; 4 ©DIREITOS RESERVADOS

«Não acredito em fama instantânea» 
 «I do not believe in instant fame»

Se o sonho comanda a vida, comanda certamente a de 

Sofia Escobar. Apesar das adversidades com que se pode 

ter deparado, moveu-a a busca pela felicidade que encon-

traria ao construir uma carreira na música e na representa-

ção. Quando as portas em Portugal se fecharam, Sofia con-

quistou um lugar na prestigiada Guildhall School of Music 

& Drama, em Londres, cidade que a fez brilhar como prota-

gonista de musicais tão emblemáticos como O Fantasma 

da Ópera e o West Side Story e de onde trouxe um prémio 

WhatsOnStage e uma nomeação para um Laurence Olivier. 

Apesar de hoje viver em Madrid, foi na cidade onde nasceu, 

Guimarães, que a encontrámos. Descobrimos que talento 

não lhe falta e que, além de ser dotada de uma persistência 

notável, é prendada com uma estrela que tem iluminado o 

seu caminho.

If dreams rule your life then this is certainly true of Sofia 

Escobar. Despite the adversities that she has had to face, it 

is the quest for happiness that has moved her, and which 

she found through forging a career in music and perfor-

mance. When the doors in Portugal were closed on her, 

Sofia earned a place at the prestigious Guildhall School of 

Music & Drama, in London, the city that made her shine 

as the star of iconic musicals such as The Phantom of the  

Opera and West Side Story and from where she took a 

WhatsOnStage award and a nomination for a Laurence  

Olivier award. Despite now living in Madrid, it was in the city 

where she was born, Guimarães, that we met up with her. 

We discovered that there is no end to her talent and that, 

in addition to being endowed with remarkable persistence, 

she is gifted with a star that has lit her way.

 «Estar nomeada para um Laurence 
Olivier foi para mim uma honra» \\ 

«Being nominated for a Laurence 
Olivier award was an honour for me»
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O que nasce primeiro em si, a paixão pela música ou  

pelo teatro?

Primeiro pelo teatro. Comecei tinha uns 12 anos. Era mui-

to tímida e os meus pais acharam que poderia ser uma boa 

forma de me tornar mais extrovertida. E eu apaixonei-me 

completamente. Comecei cá em Guimarães e entretanto, 

aos 16 anos, também comecei a ter aulas de canto. Estudei 

dois anos no Conservatório do Porto. Aos 20, fiz provas para 

as escolas superiores de música aqui e não entrei… Acho 

que pelo meu tipo de voz; aqui dão mais valor a sopranos 

dramáticos e eu tenho voz para cantar Bach, oratório na 

área clássica, teatro musical, operetas, coisas mais ligeiras. 

Então fiz provas para Londres e entrei na Guildhall School 

of Music & Drama, uma escola extraordinária à qual con-

correm anualmente milhares de pessoas e entram apenas 

20. Entrar foi um sonho tornado realidade.

Em Londres, foi primeiro selecionada como suplente 

para O Fantasma da Ópera, protagonizou Maria no West 

Side Story e depois foi escolhida para o papel principal 

de Christine n’ O Fantasma da Ópera. Qual foi o momento 

mais emocionante da sua carreira?

Acho que foi quando pisei pela primeira vez o palco 

como Christine, ainda como substituta. Foi como viver um 

conto de fadas! Eu tinha as partituras d’ O Fantasma da 

Ópera em casa com as fotografias da Sarah Brightman e do 

Michael Crawford no barquinho. E, de repente, vejo-me no 

mesmo barquinho. Estava nervosa, mas vivi o momento  

com muita intensidade. Foi uma vitória, porque apesar das 

What came first, your passion for music or for the theatre?

First for the theatre. I began when I was about 12 years 

old. I was very shy and my parents thought that it might 

be a good way to make me more extrovert. And I fell in 

love with it entirely. I began here in Guimarães and in the 

meantime, at the age of 16, I also started to take singing 

lessons. I studied for two years at the Oporto Conservatory. 

At 20 I tried out for some of the music colleges here and I 

didn’t get in… I think because of my type of voice; here they 

value dramatic sopranos more and I have a voice for sing-

ing Bach, classic oratorio, musical theatre, operettas, lighter 

things. So I tried out in London and I got into the Guildhall 

School of Music & Drama, an extraordinary school which 

thousands of people apply to every year and only 20 get in. 

Getting in was a dream come true.

In London you were first chosen as an understudy for 

The Phantom of the Opera, you played Maria in West Side 

Story and then you were chosen for the leading role of 

Christine in The Phantom of the Opera. What has been the 

most exciting moment of your career?

I think it was when I stood on the stage for the first time 

as Christine, still as the understudy. It was like living in 

a fairy tale! I had the sheet music of The Phantom of the  

Opera at home with photographs of Sarah Brightman and 

of Michael Crawford on the boat. And, suddenly, I found 

myself in the same boat. I was nervous, but I lived the mo-

ment very intensely. It was a victory, because in spite of the 

difficulties it had been worth it! I can see that, in the midst 

dificuldades valeu a pena! Reconheço que, no meio de mui-

to esforço, trabalho e dedicação, também tenho tido muita 

sorte, uma espécie de estrelinha que tem iluminado o meu 

caminho. Considero-me uma pessoa muito abençoada.

Venceu um prémio WhatsOnStage e foi nomeada para 

um Laurence Olivier. Ainda se belisca?

Sim, fui nomeada para o WhatsOnStage e para um 

Laurence Olivier na mesma categoria (Melhor Atriz de 

Teatro Musical) e ganhei o WhatsOnStage pela Maria no 

West Side Story. Só o facto de estar nomeada para um 

Laurence Olivier foi para mim uma honra Ainda hoje olho 

para a nomeação que tenho emoldurada em casa e me 

custa a acreditar. Para a próxima tenho de ganhar! (risos)

Sempre acreditou que conseguiria vingar?

Não. Porque mesmo chegando a um certo ponto, é pre-

ciso mantermo-nos lá e eu estou sempre a tentar superar-

-me. Continuo a ter aulas de canto, faço workshops de re-

presentação, faço castings, vou tentando evoluir, mas tive 

sempre muitas dúvidas. Quando fui para Londres, senti 

uma responsabilidade enorme pelas pessoas que esta-

vam a apostar em mim, porque os meus pais pediram um 

empréstimo para eu poder ir. Foi um verdadeiro trabalho 

de equipa, sem eles nunca teria sido possível ter chegado 

onde cheguei.

O que alimenta o sonho em si?

Acho que é a paixão pela música, por contar histó-

rias, por viver com bastante intensidade e por ser feliz! E 

para mim ser feliz engloba um conjunto de coisas. Neste 

momento, a minha família tem prioridade máxima, espe-

cialmente agora com o meu filho de 11 meses, o Gabriel.  

Mas a minha carreira também faz parte de mim e tem-me 

of so much effort, work and dedication, I have also been 

very lucky, a kind of little star has been lightening the way. 

I consider myself to be a very blessed person.

You won a WhatsOnStage award and were nominated 

for a Laurence Olivier award. Do you still pinch yourself?

Yes, I was nominated for a WhatsOnStage award and for a 

Laurence Olivier award in the same category (Best Actress 

in a Musical) and I won the WhatsOnStage for Maria in 

West Side Story. Simply the fact of being nominated for a 

Laurence Olivier award was an honour for me. Even today I 

look at the nomination that I have framed at home and I can 

hardly believe it. The next time I have to win! (she laughs)

Did you always believe you would make it?

No. Because even getting to a certain point, you need to 

keep there and I am always trying to outdo myself. I still 

have singing lessons, I attend performance workshops, I do 

castings, I am trying to evolve, but I have always had many 

doubts. When I went to London, I felt an enormous respon-

sibility for the people who were backing me, because my 

parents took out a loan so that I could go. It was real team 

work; without them it would never have been possible to 

get where I got.

What keeps your dream alive?

I think that it is my passion for music, for telling sto-

ries, for living life very intensely and for being happy! And 

for me happy means a series of things. At the moment, 

my family is my greatest priority, especially now with my 

eleven-month-old son, Gabriel. But my career is also part 

of me and has moved me throughout my life. In this field 

doors are often slammed in your face and you need to 

learn to deal with rejection. It’s important for people not 
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movido ao longo da vida. Nesta área damos muitas vezes 

com portas fechadas e é preciso aprender a lidar com a re-

jeição. É importante que as pessoas não desistam quando 

se deparam com uma porta fechada, é porque talvez aquela 

não era a porta por onde deveriam ir. Se calhar, se tivesse sido 

aceite aqui não teria a carreira que tenho neste momento.

Enquanto jurada no programa Got Talent Portugal, acha 

que Portugal tem talento?

Sem dúvida nenhuma e muito mais do que eu estava à 

espera. Somos um país muito pequeno, mas com pessoas 

que se esforçam imenso… Na 

minha opinião, o programa 

tem de ser encarado como 

um trampolim; a partir daí, 

especialmente os mais no-

vos têm de trabalhar muito 

para conseguirem uma car-

reira estável e duradoura. Eu 

não acredito em fama ins-

tantânea, por muito talento que se tenha. É sempre preciso 

trabalhar e manter a humildade de querer evoluir.

Que sonhos ainda tem por realizar?

Muitos! Gostava de gravar um álbum com covers e al-

guns originais cantados em português, provavelmente 

com alguma letra escrita por mim. Sinto que a minha voz 

está num ponto ótimo para gravar, mas quero que seja um 

trabalho bem feito. Gostava de continuar a poder estar em 

palco, de poder cantar, de participar em musicais, interpre-

tar personagens como Mary Poppins, Eliza Doolittle, Maria 

da Música no Coração, Sunset Boulevard um dia mais tar-

de… Gostava também de participar num musical cá e em 

português… Tenho feito coisas que já foram feitas há mui-

tos anos, por isso um dos meus grandes sonhos é criar um 

papel num elenco original.

to give up when they are faced with a closed door; this 

door might not be the one you should have gone through.  

Maybe, if I had been accepted here I wouldn’t have the ca-

reer I have at the moment.

As a jury member on the TV programme Got Talent  

Portugal, does Portugal have talent?

Without a shadow of a doubt and much more than I was 

expecting. We are a very small country, but with people 

that work incredibly hard… In my opinion, the programme 

has to be seen as a springboard; from there on, especially 

the younger ones, have to 

work a lot to achieve a sta-

ble and lasting career. I do 

not believe in instant fame, 

no matter how much talent 

you have. You always need 

to work and to retain the hu-

mility to want to evolve.

What dreams do you still have to make true?

Many! I would like to record an album of covers and 

some original songs sung in Portuguese, probably with 

some lyrics from my own hand. I feel that my voice is at an 

ideal moment for recording, but I want it to be a work that 

is done well. I would like to still be able to be on the stage, to 

be able to sing, to take part in musicals, to play characters 

such as Mary Poppins, Eliza Doolittle, Maria in The Sound 

of Music, Sunset Boulevard one day, later on… I would also 

like to take part in a musical here, in Portuguese… I have 

done things that were already done many years ago, and 

so one of my greatest dreams is to create a role in an origi-

nal cast.

«É importante que as pessoas 
não desistam quando se deparam 
com uma porta fechada» \\ «It’s 

important for people not to give up 
when they are faced with a  

closed door»
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RUI MOREIRA

TEXTO TEXT SÓNIA GOMES COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  1, 3, 4, 5 ©NUNO ANDRÉ SANTOS; 2, 6, 8 ©MIGUEL ANGELO GUERREIRO; 7 ©LAURA CASTRO CALDAS

«Faço tudo por intuição e só depois é que 
penso» \\ «I do everything intuitively and 

think about it only afterwards»

Depois de três meses em exposição no museu MUDAM do 

Luxemburgo e de expor na Galerie Jaeger Bucher, em Paris 

(que o representa), Rui Moreira tem os seus desenhos em 

duas mostras em Guimarães e está agora a fazer dois tra-

balhos para uma que decorrerá a partir de 24 de março nas 

caves do Museu do Louvre, em Paris. Com mais eventos em 

carteira, o pintor espera fazer uma grande exposição em 

Lisboa e outra maior em Guimarães, no próximo ano. Des-

de criança que adorava fazer desenhos. Estudou artes na 

escola António Arroio e depois na ARCO. «Não me imagino 

a fazer outra coisa», diz. Mas, se fizesse diferente, trabalha-

ria num circo ou seria um cavalo, como desejava quando 

em criança, porque gosta da liberdade: «Se não formos li-

vres, não conseguimos fazer nada».

Following three months on show at the MUDAM muse-

um in Luxembourg, and exhibiting at the Galerie Jaeger  

Bucher, in Paris (which represents him), Rui Moreira has 

his drawings at two shows in Guimarães and is now creat-

ing two works for a show that will open on March 24 in the 

cellars of the Louvre museum in Paris. With more events in 

the pipeline, the painter hopes to put on a major exhibition 

in Lisbon and another major one in Guimarães, next year. 

Ever since he was a child he has loved to draw. He stud-

ied art at the António Arroio school and then at ARCO. «I 

couldn’t see myself doing anything else», he says. But, if he 

had done things differently, he would have worked in a cir-

cus, or he would have been a horse, as he wanted as a child, 

because he likes freedom: «If we weren’t free, we wouldn’t 

be able to do anything».

THE MACHINE OF ENTANGLING LANDSCAPES VII, 2011 | GUACHE SOBRE PAPEL | 160,4 X 240 CM | CORTESIA GALERIE JAEGER BUCHER / JEANNE-BUCHER, PARIS | COLLECTION 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARIS
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O corpo é o principal instrumento 
de trabalho de Rui Moreira. \\  Rui 

Moreira’s body is his main work 
instrument. 

Para este pintor esquerdino que desenha com a mão di-

reita, o ato da criação nada tem de transcendente e é como 

qualquer outro trabalho que exige dedicação e muita dis-

ciplina. Pinta todos os dias à mesma hora e segue uma ro-

tina diária: «As pessoas acham que a vida de artista é só  

glamour… a minha, pelo menos, não é». Levanta-se e de-

ita-se cedo, e segue o mesmo ritmo, desde a preparação 

das tintas, passando pela escolha da música, tudo faz parte 

da criação: «O que acontece resulta de muito trabalho». 

E esse processo passa so-

bretudo pelo corpo e pelas 

suas sensações. Por isso 

assume que o corpo é o seu 

principal instrumento de 

trabalho, e não os pincéis 

porque são «os ritmos do 

corpo que alteram o desenho e a perceção», explica. 

Rui Moreira gosta de viver experiências intensas e pri-

oriza a sua intuição face ao intelecto: «Faço tudo por intu-

ição e só depois é que penso». O trabalho de investigação 

é feito através das viagens e da música, e só depois dos 

livros. Nas primeiras vezes não desenha. Diz que não pode 

«começar a desenhar sem conhecer, sentir e integrar». Só 

depois de «ter acesso à essência, que é única através da 

experiência», é que parte para o desenho. O trabalho deste 

For this left-handed painter, who draws with his right 

hand, the act of creation has nothing transcendent to it 

and it is like any other job that requires dedication and a 

great deal of discipline. He paints every day at the same 

time and follows a daily routine: «People think that an 

artist’s life is nothing but glamour… mine, at least, isn’t». 

He gets up and goes to bed early, and sticks to the same 

rhythm, from preparing his paints to the choice of music, 

everything is part of the creation: «What happens is the 

result of a lot of work». And 

this process particularly 

involves his body and its 

sensations. As such he as-

sumes that his body is his 

main work instrument, and 

not his brushes, because 

«the rhythms of the body are what change the drawing 

and the perception», he explains.  

Rui Moreira likes to experience things intensely and 

prioritises his intuition above his intellect: «I do every-

thing intuitively and think about it only afterwards».  

Research work is done through travel and music, and 

only then through books. The first times he doesn’t draw. 

He says that he cannot «start to draw without knowing, 

feeling and integrating». Only after «having access to the 

pintor é uma súmula que frutifica das suas experiências. Já 

foi ao deserto de Marrocos para lá de uma dezena de vezes, 

onde pintou de sol a sol para «ver o que sentia com aquela 

luz, aquele calor, e com aquela lonjura de vista, como o meu 

corpo reagia e se transformava no desenho», que, diz, é 

bem diferente e mais difícil do que estar a pintar no atelier. 

O pintor assume que gosta de vivenciar experiências físi-

cas intensas, como desenhar na natureza, porque alteram 

a sua perceção e o próprio corpo. Já foi à Índia três vezes, e 

vai muito a Trás-os-Montes, onde guarda memórias infan-

tis. Voltou lá há uns anos para fazer um trabalho sobre os 

Caretos, e chegou a encarnar a personagem para sentir na 

pele o êxtase desse ritual. 

«Não posso estar consciente de que estou à procura 

porque senão não encontro nada. Tenho que me esquecer 

de mim, para encontrar… tal como no amor… quando an-

damos à procura nunca dá certo. O inusitado é quando 

tropeçamos em alguém na escada… e é esse o momento. 

O mesmo me acontece com o desenho e na vida». E Rui 

Moreira não separa o trabalho da vida. «As coisas mis-

turam-se». É a vida que o inspira. Assim como Bosh, ou a 

visceralidade de Bacon, ou os vermelhos de Rothko. David 

Lynch, Tarkovski, Werner Herzog, António Reis, João César 

Monteiro são também referências. No trabalho do pintor 

misturam-se ainda imagens criadas através das bandas 

sonoras ou de outras músicas que ouve, desde a clássica 

ao punk rock. 

essence, which is only through experiencing it», does he 

then go on to drawing. The work of this painter is a sum-

mary that bears the fruit of his experiences. He has already 

been to the desert in Morocco on more than a dozen occa-

sions, where he has painted round the clock to «see what 

I would feel with that light, that heat, and with that distant 

view, how my body would react and would transform in 

the drawing», which, he says, is very different and more 

difficult than painting in his studio. The painter admits to 

enjoying having intense physical experiences, such as 

drawing in nature, because they change his perception and 

his very body. He has been to India three times and often 

goes to Trás-os-Montes, from where he has fond childhood 

memories. He returned there a few years ago to do a piece 

on the Caretos [masked carnival characters] and he ended 

up dressing up as one to truly feel the rapture of this ritual.

«I cannot be aware of what I’m looking for because 

otherwise I don’t find anything. I have to forget myself, to 

find it… just like with love… when you look for it, it never 

works. It’s at unusual moments that we bump into some-

one on the stairs… and this is the moment.  The same hap-

pens to me with drawing and in life». And Rui Moreira does 

not separate work from life. «Things get mixed up».  Life 

is what inspires him. Just as Bosch does, or the visceral  

nature of Bacon, or the reds of Rothko. David Lynch,  

Tarkovski, Werner Herzog, António Reis, João César  

Monteiro are also influences. The painter’s work also sees 



E Rui Moreira vai pintando obras em guaches vermelhos, 

azuis e pretos, paisagens de sonho que se materializam 

em telas de papel de algodão de grão fino. Porque, conta, 

«sonhar é agir para que se concretize na matéria. E eu não 

tenho qualquer interesse em só sonhar. É a concretização 

que me motiva». Assim É.

images created through soundtracks or other tracks he 

listens to, from classic works to punk rock.

And Rui Moreira paints works in red, blue and black 

gouaches, dream landscapes that are materialised on 

canvases of fine grain cotton paper. Because, he explains, 

«dreaming is acting so that it materialises into matter. And 

I don’t have an interest in just dreaming. It’s the materiali-

sation that motivates me». That’s how he is.

I AM A LOST GIANT IN A BURNT FOREST, 2010 | GUACHE E CANETA DE GEL SOBRE PAPEL | 250 X 318 CM | CORTESIA GALERIE JAEGER BUCHER / JEANNE-BUCHER, PARIS

MAN OF THE LOG, 2009 | GUACHE, CANETA DE GEL E LÁPIS DE COR SOBRE PAPEL | 232,5 
× 160 CM | CORTESIA GALERIE JAEGER BUCHER / JEANNE-BUCHER, PARIS | COLLECTION 
MUDAM, LUXEMBOURG

TELEPATH I, 2013 | GUACHE E CANETA DE GEL SOBRE PAPEL | 215 X 140 CM | CORTESIA 
GALERIE JAEGER BUCHER / JEANNE-BUCHER, PARIS
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MIGUEL SARAIVA
«Encontramo-nos numa fase de grande 
investimento e afirmação internacional» 
\\ «We are currently in a phase of major 

investment and international affirmation»

SARAIVA+ASSOCIADOS

ECONOMY  BUSINESS

Fundada em 1996, a Saraiva+Associados (S+A) rompeu há 

mais de dez anos as fronteiras nacionais, tendo vindo a 

reforçar gradualmente a sua presença internacional. Con-

tando atualmente com estruturas próprias na Argélia, Bra-

sil, Cazaquistão, China, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, 

Guiné Equatorial, Malásia e Singapura, o atelier português 

de arquitetura já dedica 85% do seu trabalho ao mercado 

externo, contando para isso com uma equipa da 115 cola-

boradores, dos quais 35 em permanência fora de Portugal. 

O arquiteto Miguel Saraiva, presidente e fundador da S+A, 

falou à Villas&Golfe do percurso trilhado pela empresa nos 

últimos 20 anos e da estratégia adotada para consolidar e 

reforçar a presença internacional do atelier. 

A S+A conta com ateliers em vários países. A que se 

deve este sucesso internacional?

Hoje, a S+A é composta por 11 ateliers distribuídos por 

quatro continentes. Cada atelier serve uma área geográfica 

que vai para além do país em que se localiza, funcionando 

como hub dos países circundantes. A par desta estratégia, 

destaco uma brilhante e dedicada equipa técnica que tem 

sido capaz de responder aos mais diversos desafios. Mais 

do que o processo de decisão estratégica, é a interação en-

tre players e atores (arquitetos) que dá forma ao conceito, à 

estrutura e à concretização técnica. 

A experiência adquirida permite-nos desenhar solu-

ções à medida das necessidades dos mercados emergen-

tes, onde optámos por nos estabelecer e nos quais se ve-

rifica um processo de rápido de crescimento económico. 

Founded in 1996, Saraiva+Associados (S+A) broke free of 

national confines more than ten years ago, and has gradu-

ally strengthened its international presence. Currently 

boasting offices in Algeria, Brazil, Kazakhstan, China,  

Colombia, the United Arab Emirates, Equatorial Guinea, 

Malaysia and Singapore, the Portuguese architecture prac-

tice already dedicates 85% of its work to the foreign mar-

ket, for which it has a team of 115 employees, 35 of which 

are located outside Portugal. Architect Miguel Saraiva, 

president and founder of S+A, spoke to Villas&Golfe 

about the path trodden by the company over the last 20 

years and about the strategy adopted to consolidate and 

strengthen the studio’s international presence.

S+A has studios in several countries. What is this inter-

nationalisation down to?

Today, S+A has 11 studios distributed over four conti-

nents. Each studio serves a geographical area, which goes 

beyond the country in which it is located, operating as a 

hub for the surrounding countries. Along with this strat-

egy, I would highlight a brilliant and dedicated team that 

has been able to respond to the most varied of challenges. 

More than the strategic decision process, it is the interac-

tion between players and actors (architects) than gives 

substance to the concept, to the structure and to its tech-

nical implementation. 

The experience acquired allows us to design solutions 

adapted to the needs of emerging markets, where we have 

chosen to establish ourselves and in which a process of 

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 2 ©FERNANDO GUERRA, FG+SG ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY; 3, 4, 5, 6 ©3DHELPS
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Podemos dizer que estamos em condições de dar resposta 

às mudanças da economia mundial, uma resposta con-

textualizada que pondera a especificidade cultural de cada 

região. Com ateliers instalados em mercados estratégicos 

da Ásia, da América Latina e de África, a S+A está a desen-

volver um knowhow local, reforçando a sua experiência a 

nível internacional. 

 

Quando começou e o que motivou o processo de inter-

nacionalização?

O processo teve início há cerca de 11 anos, numa altura 

em que o mercado nacional ainda apresentava níveis de 

encomenda interessantes. Porém, antecipando-nos, op-

támos por uma estratégia 

de crescimento sustentado, 

procurando novos merca-

dos. E, dessa forma, equili-

brámos o volume de traba-

lho externo com o interno, 

de uma forma gradual. As-

sim, focámo-nos em duas 

vertentes: a internacionali-

zação propriamente dita, abrindo novas estruturas locais 

com base em projetos âncora de dimensão relevante, e a 

exportação, identificando oportunidades no exterior e de-

senvolvendo os projetos 100% a partir de Lisboa. 

Entretanto Portugal deixou de ser um mercado atrativo 

para a arquitetura?

Portugal será sempre o nosso mercado, um mercado que 

nos permitiu aprender, crescer, evoluir na nossa profissão, 

um mercado que nos preparou para o mundo. Apesar da 

acentuada redução da atividade em Portugal, foi possível 

manter o nível de atividade para o país. 

 

rapid economic growth is being felt. We can say that we 

have the conditions to respond to the changes of the world 

economy, a contextualised response, which considers the 

cultural specifics of each region. With studios set up in 

strategic markets of Asia, of Latin America and of Africa, 

S+A is developing local knowhow, and strengthening its 

experience on an international level.

When did the process of internationalisation begin and 

what were the reasons behind it?

The process kicked off about 11 years ago, at a time in 

which the national market was still enjoying interest-

ing commission levels. However, looking ahead, we opted 

for a strategy of sustained 

growth, and sought out new 

markets. And, in this way 

we gradually balanced the 

volume of work abroad with 

that at home. We thus focus 

on both aspects: interna-

tionalisation in the correct 

sense of the word, opening 

new local structures based on anchor projects of consider-

able size, and exporting, identifying opportunities abroad 

and developing projects 100% from Lisbon.

Has Portugal stopped being an attractive market for ar-

chitecture in the meantime?

Portugal will always be our market; a market that has 

allowed us to learn, to grow, to evolve in our profession; a 

market that has prepared us for the world. In spite of the 

marked reduction of the activity in Portugal, it has been 

possible to maintain the level of activity for the country.

«Estamos cuidadosamente a realizar 
estudos de mercado em novas 

geografias» \\ «We are carefully 
carrying out market research in  

new destinations»

Pretendem alargar essa presença internacional e criar 

estruturas próprias noutros endereços?

Sim, nos próximos cinco anos a S+A prepara a sua ex-

pansão e entrada em novos mercados estrangeiros a par 

da consolidação da sua presença em mercados nos quais 

já se encontra presente. Estamos cuidadosamente a reali-

zar estudos de mercado em novas geografias. 

Quais são, atualmente, as geografias mais atrativas para 

a arquitetura?

Existem diversas geografias atrativas e que estamos 

cuidadosamente a estudar. Porém, Singapura é um hub 

fundamental para toda a zona da ASEAN (Indonésia, 

Vietname, Myanmar, Filipinas). Em 2013, com a criação 

do atelier de Singapura pretendemos criar uma base de 

partida para a abordagem aos mercados de vários países 

da ASEAN. O balanço atual é muito positivo e confirma 

os pressupostos que avaliámos para esta operação, de tal 

modo que, em 2014, nos permitiu efetivar a abertura do 

escritório na Malásia. A operação do Médio Oriente, atra-

vés da abertura do nosso atelier em Abu Dhabi, materiali-

za a nossa estratégia de influência regional. A partir desta 

geografia, estamos igualmente a abordar outros mercados 

da região, nomeadamente os países que integram o GCC 

(Gulf Cooperation Council). Encontramo-nos numa fase de 

grande investimento e afirmação internacional.

 

Que percentagem representa o mercado internacional 

no vosso volume de negócios?

Do you plan to expand this international presence and 

to create your own structures at other addresses?

Yes, in the coming five years S+A is preparing its ex-

pansion and entry into new foreign markets, at the same 

time as consolidating its presence in markets in which it is 

already present. We are carefully carrying out market re-

search in new destinations. 

What destinations are currently the most attractive 

for architecture?

There are many attractive destinations, which we are 

carefully looking into. However, Singapore is a fundamen-

tal hub for the entire ASEAN area (Indonesia, Vietnam, 

Myanmar, the Philippines, etc.). In 2013, with the creation 

of the studio in Singapore our aim was to create a starting 

point from which to approach the markets of the various 

ASEAN countries. The current outlook is very positive and 

confirms the suppositions we assessed for this operation, 

in such a way that, in 2014, we were able to go ahead with 

opening an office in Malaysia. The operation in the Mid-

dle East, through the opening of our studio in Abu Dhabi, 

materialises our strategy of regional influence. From this 

destination we are also approaching other markets within 

the region, and in particular the countries that make up 

the GCC (Gulf Cooperation Council). We are currently in a 

phase of major investment and international affirmation. 

What percentage of your turnover does the internation-

al market represent?
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A S+A tem vindo a ganhar estrutura e protagonismo a 

nível internacional, a percentagem situa-se já nos 85%.

 

Qual foi o valor de faturação em 2014? E que valores pre-

veem para este ano?

Em 2013 o volume de negócios cifrou-se em cerca de 17 

milhões de dólares, tendo em 2014 atingido os 21 milhões 

de dólares. Em 2015 pretendemos situar-nos entre os 21 e 

os 25 milhões de dólares. Com base na confiança dos nos-

sos clientes, podemos afirmar que a S+A tem crescido a 

uma média anual de 8%, o que tem representado um enor-

me esforço em diferentes níveis.

 

Em 2014 estabeleceram uma parceria com a designer 

de interiores Nini Andrade 

Silva. Qual é a importância 

da constituição da S+A, De-

sign By Nini Andrade Silva?

É fulcral! A Nini Andrade 

Silva permitiu-nos ampliar 

a oferta de serviços do gru-

po, alcançar uma efetiva 

complementaridade de negócios e intensificar a nossa 

atividade como resposta à procura exigida pelo mercado. O 

reconhecimento internacional do seu trabalho tem criado 

uma procura significativa dos nossos projetos e serviços.

 

Que balanço faz destes quase 20 anos de atividade 

da S+A?

Este tempo é o somatório de uma série de projetos em 

diferentes áreas e países, com histórias engraçadas, tris-

tes, de sucessos e insucessos, difíceis de contar. Tratam-

-se, sobretudo, de lembranças únicas, que nos servem 

como um guião para os próximos anos e se constituem 

como uma verdadeira mais-valia no futuro próximo. É, 

sem dúvida, um balanço bastante positivo, mas ainda é o 

início, vou ter que continuar a trabalhar mais e melhor.

S+A has gained in structure and importance on an inter-

national level; the percentage is already at around 85%.

What was your total turnover in 2014? What figures do 

you envisage for this year?

In 2013 our turnover was around 17 million US dollars, 

and in 2014 it reached 21 million dollars. In 2015 we hope to 

get somewhere between 21 and 25 million dollars. From a 

base of client confidence, we can say that S+A has grown 

at an annual average of 8%, and that this has represented 

an enormous effort on various levels.

In 2014 you established a partnership with interior de-

signer Nini Andrade Silva. How important is the establish-

ment of S+A, Design By Nini 

Andrade Silva?

It is vital! Nini Andrade Sil-

va has allowed us to expand 

the group’s range of ser-

vices, to achieve effective 

business complementarity 

and to intensify our activity 

as a response to the demand exacted by the market. The 

international recognition of her work has created signifi-

cant demand for our projects and services.

  

What assessment would you make of the almost 20 

years of S+A?

This time is the sum of a series of projects in different 

areas and countries, with funny and sad stories, tales of 

success and failure, which are hard to tell. Above all else 

they are unique recollections, which serve as a guide for 

the coming years and which represent a true asset for the 

near future. It is, without doubt, a very positive assess-

ment, but it is still the beginning; I am going to have to con-

tinue working more and better. 

«A Saraiva+Associados tem crescido 
a uma média anual de 8%» \\ 

«Saraiva+Associados has grown at 
an annual average of 8%»

ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista 
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

Sou dos que pensam não ser fácil ao BCE e à Comissão 

Europeia aceitar um haircut na dívida grega, não apenas 

porque já ocorreu uma negociação desse tipo, como tam-

bém porque constituiria um mau precedente.

Entendo que a única negociação possível terá que ver com 

uma reciclagem da dívida grega, substituindo-se dívida 

mais cara por dívida mais barata, obtendo-se uma redução 

nos encargos financeiros e permitindo-se, por essa via, so-

lucionar a situação orçamental.

O ideal consistiria no recurso a intervenções do BCE no 

mercado primário da dívida soberana ‘a la Roubini’, possi-

bilitando o financiamento do Estado grego a uma taxa de 

juro baixa, por forma a se ir liquidando dívida com elevadas 

taxas de juro, diminuindo a média ponderada das taxas de 

juro da dívida pública grega.

Não sendo possível recorrer a essa via, dever-se-ia nego-

ciar uma intervenção do Mecanismo Europeu de Estabili-

dade, o qual deveria ser dotado dos recursos indispensá-

veis a uma gradual reciclagem da dívida grega, permitindo 

atingir o mesmo objetivo, a médio e longo prazos.

Sendo certo que o orçamento grego já apresenta saldos 

primários positivos, baixando os encargos financeiros, 

deixariam de existir défices globais, ultrapassando-se 

as limitações decorrentes dos procedimentos por défices 

excessivos.

Paralelamente, haveria que reforçar os fundos estrutu-

rais atribuídos à Grécia, sem se exigir, temporariamente, a 

comparticipação de investimento grego público.

Pretender-se ir mais longe, recorrendo-se a dívida per-

pétua ou estabelecendo uma ligação do pagamento da 

dívida ao desempenho da economia, é algo que não me 

parece possível.

Como julgo ser impossível a própria reciclagem da dívida 

sem a manutenção de uma política de rigor orçamental. 

Há quem diga que a alternativa à austeridade destruidora é 

a ausência de austeridade. Não faz sentido.

A alternativa à austeridade destruidora é a austeridade 

necessária, isto é, a política de rigor nas Finanças Públicas 

que os governos têm que assumir responsavelmente.

Nem mais, nem menos...

Grécia

I belong to those who think that it isn’t easy for the ECB 

and the European Commission to accept a haircut to 

Greece’s debt, not only because negotiations of this kind 

have already been held, but also because it would set a 

bad precedent.

I understand that the only negotiation possible will have 

to involve recycling Greek debt, replacing more expensive 

debt for less expensive debt, ensuring a reduction in fi-

nancial burden and, in this way, bringing about a solution 

to the budgetary position.

Ideally, we would resort to the ECB intervening ‘à la 

Roubini’ in the primary sovereign debt market, enabling 

the financing of the Greek state at a low interest rate, so 

as to settle debt with high interest rates, reducing the 

weighted average of interest rates of Greek public debt.

As this is not a means we can resort to, an intervention 

of the European Stability Mechanism  should be negoti-

ated, which should be endowed with the resources indis-

pensable to a gradual recycling of Greek debt, enabling 

the achievement of the same goal, in the medium and 

long terms.

As it is certain that the Greek budget is already show-

ing positive primary balances, reducing financial burden, 

there are no longer global deficits, and the limitations re-

sulting from excessive deficits are overcome.

At the same time, they would have to strengthen struc-

tural funds attributed to Greece, without requiring, for the 

moment, the co-funding of public Greek debt. 

Aiming to go further, resorting to perpetual debt or es-

tablishing a link between debt payment and how the 

economy is performing, is something that I feel could 

be possible.

As I believe the recycling of debt to be impossible without 

maintaining a policy of budgetary discipline.

There are those who say that the alternative to destruc-

tive austerity is the absence of austerity. This doesn’t 

make sense.

The alternative to destructive austerity is necessary 

austerity, that is to say, the policy of discipline in public 

finances that governments have to take on responsibly.

Nothing more, nothing less…   

Greece
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MUNDIFIOS
«Transformamo-nos no maior trader ibérico de 

fios têxteis» \\ «We have transformed ourselves 
into Iberia’s largest textile yarn trader»

ECONOMY  BUSINESS

Cones com amostras de fios de todas as cores dão vida à 

sede da Mundifios, empresa vimaranense fundada em 

1985, que hoje ostenta o título de maior trader ibérico de 

fios têxteis. Em 2013, foi considerada a terceira melhor 

empresa têxtil em Portugal e, em 2014 – o melhor ano dos 

últimos 11 em termos de exportações da indústria têxtil e 

vestuário nacional –, o volume de faturação da Mundifios 

rondou os 70 milhões de euros, destinando-se 30% das 

vendas aos mercados externos, com destaque para a  

Europa e a América Latina. No ano em que comemora o 

seu 30.º aniversário, a empresa administrada por Joaquim 

Fernandes vê inaugurada uma nova fiação, ambicionando 

simultaneamente consolidar o seu volume de vendas e a 

sua presença nos mercados internacionais.

Cones with yarn samples of every colour bring to life the 

head offices of Mundifios, the Guimarães-based company 

founded in 1985, which today boasts the title of Iberia’s 

largest textile yarn trader. In 2013 it was considered the 

third largest textile company in Portugal and, in 2014 – the 

best year in the last 11 in terms of Portuguese textile and 

clothing exports – Mundifios had a turnover of around 70 

million Euros, with 30% of sales to foreign markets, and in 

particular to Europe and Latin America. In the year that it 

commemorates its 30th anniversary, the company run by 

Joaquim Fernandes sees the opening of a new mill, while 

at the same time aspires to consolidate its sales and its 

presence in international markets.

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA
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Foi em 1985 que a Mundifios nasceu em Guimarães como 

uma pequena empresa familiar de comercialização de fios 

têxteis com apenas três colaboradores e um capital social 

de 500 mil euros. Três décadas depois, a Mundifios conta 

com 40 colaboradores e «transformou-se no maior tra-

der ibérico de fios têxteis», assegura Joaquim Fernandes, 

administrador da empresa dedicada à comercialização de 

fios regulares e à produção de fios especiais para o setor do 

vestuário, têxteis-lar, têx-

teis técnicos e funcionais.

Integrando um setor que 

atravessou sérias compli-

cações nos últimos anos em 

Portugal, a Mundifios vende 

hoje, em média, 2000 tone-

ladas de fio por mês. «Existe 

uma repercussão do setor 

têxtil à custa das empresas que conseguiram sobrevi-

ver, que estão agora a ficar mais fortes, mais modernas e 

mais internacionais», entende o responsável. No que toca 

ao negócio que dirige, foi em 2006 que deu os primeiros 

passos na sua internacionalização. Hoje, as exportações 

da Mundifios representam cerca de 30% das suas vendas, 

destinando-se sobretudo à Europa e à América Latina. 

Joaquim Fernandes reconhece que «o made in Portugal é, 

sem dúvida, uma mais-valia» além-fronteiras, nomeando 

Mundifios came into being in 1985 in Guimarães as a 

small family-run business dealing in textile yarn with 

just three employees and a share capital of 500,000 Euros. 

Three decades later, Mundifios has 40 employees and «has 

transformed itself into Iberia’s largest textile yarn trader», 

assures Joaquim Fernandes, managing director of the 

company dedicated to the sale of regular yarn and to the 

production of special yarn for the clothing sector, interior 

textiles, technical and func-

tional textiles.

Part of a sector that has 

gone through major dif-

ficulties in recent years in 

Portugal, today Mundifios 

sells, on average, 2000 tons 

of yarn per month. «There is 

a repercussion from the tex-

tile industry at the expense of companies that have man-

aged to survive, which are now becoming stronger, more 

modern and more international», the MD believes. As far 

as the business he runs is concerned, it took its first steps 

towards internationalisation in 2006. Today Mundifios’ 

exports represent 30% of its sales, destined primarily for  

Europe and for Latin America. Joaquim Fernandes recog-

nises that «the ‘made in Portugal’ factor is definitely an  

 As exportações da Mundifios 
destinam-se sobretudo à Europa e à 

América Latina. \\ Mundifios exports 
primarily to Europe and  

Latin America.

Em 2014, o volume de faturação da 
Mundifios rondou os 70 milhões de 

euros. \\ In 2014, Mundifios’ turnover 
was around 70 million Euros. 

a Índia, a China e o Paquistão entre os principais concor-

rentes nos mercados onde opera.

Também a fábrica Mozambique Cotton Manufacturers, 

inaugurada no ano passado em Marracuene – detida pela 

Mundifios e as suas congéneres portuguesas Mundotêxtil 

e Crispim Abreu (85% divididos em partes iguais) e pela 

moçambicana Intelec Holdings (15%) – comprova que a 

atual visão da empresa vimaranense é indissociável da 

sua estratégia de diversifi-

cação geográfica.

Se a Mundifios se cen-

trava essencialmente na 

comercialização de fios têx-

teis, a partir de 2011 tem vin-

do a diversificar o seu mo-

delo de negócio através do 

investimento na área produtiva. Conta, desde o início deste 

ano, com uma nova fiação em Famalicão, cujo investimen-

to se ficou a dever «à identificação de uma oportunidade 

de colmatar a falha de oferta de fios de valor acrescenta-

do», partilha Joaquim Fernandes.

A faturação da Mundifios rondou, em 2014, os 70 milhões 

de euros, o que representou um crescimento de cerca de 

2% face a 2013. «Em 2015 esperamos consolidar o volume 

de vendas», conclui o administrador.

asset» abroad, while naming India, China and Pakistan 

among its main competitors in the markets in which  

it operates.

The Mozambique Cotton Manufacturers factory, opened 

last year in Marracuene – owned by Mundifios and fellow 

Portuguese companies Mundotêxtil and Crispim Abreu 

(85% split into equal parts) and by Mozambican company 

Intelec Holdings (15%) – proves that the current vision of 

the Guimarães-based com-

pany is inseparable with 

its strategy of geographical  

diversification.

If Mundifios is essen-

tially focused on the sale 

of textile yarn, since 2011 

it has been diversifying its 

business model through investment in production. Since 

the start of this year it owns a new mill in Famalicão, the 

investment in which is down to «identifying an oppor-

tunity to fill a gap in the choice of quality yarn», Joaquim  

Fernandes explains.

In 2014, Mundifios’ turnover was around 70 million  

Euros, which represented a growth of about 2% when com-

pared to 2013. «In 2015 we hope to consolidate sales», the  

MD concludes.



GORONGOSA Harmoniosamente Selvagem
Harmoniously Wild

TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 5, 6, 14©PARQUE NACIONAL DA GORONGOSA; 2, 3, 4 ©GIRASSOL GORONGOSA LODGE & SAFARI; 
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INSPIRING PLACES



Poucas imagens se cravam na nossa memória com tan-

to afinco como aquelas que quase nos param o coração. 

Este é talvez o principal segredo do Parque Nacional da 

Gorongosa, situado no coração de Moçambique. Talvez 

sem o saber. Pois uma vez que se pisa a área da reserva 

percebe-se que a visão que temos da Natureza muda ra-

dicalmente. Não é só do ar fresco matinal, que vai aumen-

tando de temperatura, e do cheiro a vida que se vai inten-

sificando ao longo do dia. Nem tampouco se resume ape-

nas ao som constante de um mundo animal ordenado em 

movimento. Não se trata apenas do rugir do sol, que enche 

de sons o solo, ora poeirento, ora repleto de vegetação. 

Mas de toda uma simbiose perfeita entre seres humanos 

e animais selvagens de mil e uma espécies. E, talvez por 

isso, as fotografias, por mais belas que sejam, nunca serão 

Few images engrave themselves on our memory with 

such vividness as those that almost bring our heart to a still 

stand. This may well be the main secret of the Gorongosa 

National Park, located in the heart of Mozambique. And, 

probably unknowingly. Because, as soon as you step foot 

in the reserve, you realise that the vision you have of 

nature changes radically. Not only because of the fresh 

morning air, rising in temperature, and of the scent of life 

that intensifies as the day passes. Nor is it just about the 

constant sound of an ordered animal world in movement. 

It isn’t just the roar of the sun, which fills the ground with 

sounds, be it dusty, or rich with vegetation. But rather an 

entire perfect symbiosis between human beings and wild 

animals of a thousand and one species. And, perhaps for 

this reason, no matter how beautiful the photographs, they 

suficientemente capazes de reproduzir com exatidão o que 

quer que seja. Muito menos a beleza feroz que a Gorongosa 

grita a cada segundo.

Mas este Parque Nacional é também um milagre e não 

pelos melhores motivos. A insegurança sentida no início 

dos confrontos, que conduziram à guerra civil, foi respon-

sável pelo encerramento do parque em 1983. Nos anos que 

se seguiram a Gorongosa passou a ser um dos palcos de 

batalha entre as forças oponentes. Foi assim que não só 

desapareceram as construções existentes, como também 

will never be truly able to fully reproduce whatever they 

contain. And much less the raging beauty that Gorongosa 

cries out with every second.

But this National Park is also a miracle and not for the 

best reasons. The insecurity felt at the start of the clashes, 

which led to civil war, led to the park’s closure in 1983. In 

the following years, Gorongosa became one of the bat-

tlegrounds for the opposing forces. This in turn led to the 

destruction of the existing buildings, as well as the eradi-

cation of many animals, either because the fighting sides 
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se dizimaram muitos animais, ou para que os beligerantes 

se pudessem alimentar, ou para que se pudesse fazer di-

nheiro com a venda do marfim, retirado dos elefantes. Mui-

tos outros apanhados pelos confrontos eram mortos ou fe-

ridos e os restantes foram desaparecendo, porque a cadeia 

alimentar estava seriamente comprometida.

Depois da guerra civil terminar, em 1992, a caça furtiva 

passou a dominar o parque, pondo em risco a sobrevivência 

das poucas espécies de grande porte que ainda restavam.

needed to eat, or so that they could make money by sell-

ing ivory, taken from elephants. Many others were caught 

in the conflicts and killed or injured, while the rest disap-

peared due to the seriously compromised food chain. 

After the end of the civil war, in 1992, poaching took over 

the park, putting at risk the survival of the few large animal 

species that still remained.

Fortunately, the park is managing to bring back the 

wealth of wildlife enjoyed in former times. Zebras, lions, 

Felizmente, o parque está a conseguir reunir a riqueza 

da fauna bravia de outrora. Zebras, leões, elefantes, hipo-

pótamos, papa-palas, impalas, cudos, bois-cavalos, entre 

outras espécies, podem, hoje, ser vistos pelos turistas que 

visitam o parque, aberto todo o ano.

Em 2004, uma parceria público-privada, celebrada entre 

o Governo de Moçambique e o Projeto de Restauração da 

Gorongosa, uma organização dos EUA sem fins lucrativos, 

concertaram um plano de trabalho conjunto para devol-

elephants, hippos, sable antelopes, impalas, kudos, wilde-

beest, among other species, can now be seen by tourists 

visiting the park, which is open all year through.

In 2004, a public-private partnership, celebrated be-

tween the Mozambican government and the Gorongosa 

Restoration Project, a US non profit organisation, agreed on 

a joint work plan to restore the park with infrastructures, as 

well as reinstate the flora and fauna.
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ver as infraestruturas ao parque, assim como restaurar a  

fauna e a flora. 

A hospedagem no interior do parque não será um pro-

blema. Uma das escolhas poderá ser o Girassol Gorongosa 

Lodge & Safari. Cientes das características únicas do pul-

mão africano, o resort compromete-se, perante os hóspe-

des e a Natureza envolvente, a preservar a integridade eco-

lógica e as comunidades locais sem que tenha de abdicar 

de qualquer tipo de conforto. O lodge tem ainda à escolha 

várias atividades extra que o ajudarão a conhecer, na tota-

lidade, o belo parque.

Accommodation within the park won’t be a problem. 

One option could be the Girassol Gorongosa Lodge & Safari. 

Aware of the unique characteristics of Africa’s lungs, the 

resort makes a commitment, to its guests and to the natu-

ral surroundings, to preserve ecological integrity and the 

local communities without having to go without any kind 

of comfort. The lodge also offers a choice of extra activi-

ties, which will help you get to know the stunning park in 

its entirety.
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GRAND HOTEL 
TREMEZZO

Um Século de Charme 
A Century of Charm

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GRAND HOTEL TREMEZZO, LAKE COMO

INSPIRING PLACES



Estamos em julho de 1910, mês de dias quentes e noites 

que convidam a magníficos banquetes e bailes que se es-

tendem pela madrugada. Nas margens do Lago de Como, 

o recém-inaugurado Grand Hotel Tremezzo acolhe com 

opulência as elites europeias, que se deixam fascinar pela 

localização exclusiva e pela surpreendente beleza deste 

palácio em Tremezzo. 

Nascido da paixão de Enea Gandola e da sua esposa 

Maria Orsolini por coisas e locais particularmente belos, 

It’s July, 1910, a month of warm days and nights condu-

cive to magnificent banquets and balls that stretch right on 

into dawn. On the banks of Lake Como, the recently opened 

Grand Hotel Tremezzo opulently welcomes Europe’s elite, 

who are left fascinated by the exclusive location and by the 

astounding beauty of this palace in Tremezzo.

The materialisation of the passion of Enea Gandola and 

his wife Maria Orsolini for particularly beautiful things 

and places, the hotel soon made its mark as a stylish and 

rapidamente o hotel se afirma como um refúgio de classe 

e sofisticação entre os mais exigentes viajantes oriundos 

de Inglaterra, Alemanha, França, Áustria, Bélgica, Suíça e 

mesmo da Rússia czarista.

Um dos mais antigos e luxuosos hotéis de cinco estrelas 

no Lago de Como, o cente-

nário Grand Hotel Tremezzo 

mantém o charme original 

que cativou os visitantes em 

1910, recebendo até hoje os 

seus convidados num am-

biente soberbo, característi-

co da Europa do início do sé-

culo XX. Diretamente virado 

para o lago e para Bellagio, 

cidade conhecida como «a 

pérola do Lago de Como», é o 

local ideal para desfrutar de alguns dias de descanso num 

dos mais cobiçados destinos do mundo, ao melhor estilo 

dolce far niente italiano. 

Decorados em tons pastel ao estilo Art Nouveau e enri-

quecidos com tecidos sumptuosos, mobiliário de época e 

sophisticated refuge for the most discerning of travel-

lers from England, Germany, France, Austria, Belgium,  

Switzerland and even tsarist Russia.

One of the oldest and most luxurious five-star hotels 

on Lake Como, the century-old Grand Hotel Tremezzo re-

tains the original charm that 

enthralled visitors in 1910, 

and right up to this day wel-

comes its guests in a superb 

setting, characteristic of Eu-

rope at the start of the 20th 

century. Directly facing the 

lake and towards Bellagio, 

the city known as «the pearl 

of Lake Como», it is the ideal 

place to enjoy a few days 

of rest in one of the world’s 

most desirable destinations, in the best Italian dolce far 

niente style.

Decorated in pastel shades and to the Art Nouveau style, 

and embellished with sumptuous fabrics, period furni-

ture and works of art, the most striking feature of the 80 

Quando decidirem explorar as 
redondezas, os hóspedes têm à sua 
disposição uma tradicional lancha 
veneziana. \\ When they decide to 

explore the surroundings, guests 
have a traditional Venetian launch at 

their disposal.
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obras de arte, os 80 quartos e 12 suítes têm a sua caracte-

rística mais marcante na beleza natural que atravessa as 

centenas de janelas espalhadas pelo hotel, brindando os 

hóspedes com vistas deslumbrantes de Bellagio, do lago e 

dos jardins floridos que rodeiam a propriedade. 

Além de três piscinas – nos jardins, no spa e no lago –, 

o hotel coloca ao dispor dos seus convidados diversas op-

ções de entretenimento, nomeadamente um campo de té-

nis, ginásio e o T Spa, que combina excelentes tratamentos 

ESPA com o poder rejuvenescedor da beleza do Lago de 

Como. Cinco restaurantes e 

snack bars, conduzidos pelo 

chef Gualtiero Marchesi, ti-

ram partido da riquíssima 

gastronomia italiana para 

criar momentos inolvidáveis. 

No La Terraza, os melhores 

sabores da cozinha italiana 

são servidos com vista sobre 

o lago; no L’Escale Fondue & Wine Bar refeições informais 

de fondue são acompanhadas pelos melhores vinhos e, 

para um cocktail ao pôr do sol, o romântico T Bar é a esco-

lha ideal. O T Pizza é perfeito para almoços no coração do 

parque e, para os convidados que não abdicam de nenhum 

raio de sol, o T Beach é a melhor opção.

Quando decidirem explorar as redondezas, seja num 

exclusivo passeio pelo lago ou rumo a Bellagio, que está 

a apenas cinco minutos de barco do hotel, os hóspedes 

rooms and 12 suites is the natural beauty passing through 

the hundreds of windows dotted around the hotel, treating 

guests to stunning views of Bellagio, of the lake and of the 

floral gardens surrounding the property.

In addition to three swimming pools – in the gardens, 

in the spa and in the lake –, the hotel places many enter-

tainment options at its guests’ disposal, and in particular a 

tennis court, gym, and the T Spa, which combines excel-

lent ESPA treatments with the rejuvenating power of the 

beauty of Lake Como. Five restaurants and snack bars, un-

der the guiding hand of chef 

Gualtiero Marchesi, make the 

most of Italy’s rich gastrono-

my to create unforgettable 

moments. At La Terraza, the 

finest flavours of Italian cui-

sine are served with a view 

of the lake; at L’Escale Fon-

due & Wine Bar, informal 

fondue meals are accompanied by the finest wines and, 

for a sunset cocktail, the romantic T Bar is the ideal choice. 

The T Pizza is perfect for lunches in the heart of the park 

and, for guests that can’t go without a single ray of sun-

shine, the T Beach is the best option.

When they decide to explore the surroundings, be it on 

an exclusive trip around the lake or to Bellagio, which is 

only a five-minute boat ride from the hotel, guests have a 

Tremezzo tem no idílico Grand Hotel 
Tremezzo uma das suas joias mais 
preciosas. \\ Tremezzo has one of 

its most precious jewels in the idyllic 
Grand Hotel Tremezzo.
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têm à sua disposição uma tradicional lancha veneziana, 

completamente restaurada para celebrar, em 2010, os cem 

anos do hotel. 

Descrita por Greta Garbo no filme Grand Hotel, de 1932, 

como «um local feliz e solarengo», Tremezzo tem no idílico 

Grand Hotel Tremezzo uma das suas joias mais preciosas, 

um palácio de elegância e exclusividade com uma locali-

zação única num dos mais cosmopolitas destinos turísti-

cos europeus.

traditional Venetian launch at their disposal, fully restored 

to celebrate, in 2010, the hotel’s centenary.

Described by Greta Garbo in the 1932 film Grand Hotel 

as «that happy, sunny place», Tremezzo has one of its 

most precious jewels in the idyllic Grand Hotel Tremezzo, 

a palace of elegance and exclusivity, with a unique loca-

tion in one of the most cosmopolitan tourist destinations 

in Europe.
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SIX SENSES SPA 
Serenidade no Mediterrâneo

 Serenity in the Mediterranean

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ELOUNDA HOTELS & RESORTS

HEALTH  WELLNESS

Famosa pelo seu importante papel na mitologia grega, 

sendo conhecida como a ilha que viu nascer Zeus, o «pai 

dos deuses», nos dias de hoje Creta destaca-se sobretu-

do por ser um dos mais cobiçados destinos turísticos do 

mundo. Presenteada com um sedutor clima temperado e 

excecionalmente seco, a ilha atrai ao longo das quatro es-

tações um número sem fim de visitantes ávidos de priva-

cidade e momentos de tranquilidade. 

É neste paraíso grego, no Porto Elounda Golf & Spa  

Resort, que encontramos o Six Senses Spa, indiscutivel-

mente um dos mais incríveis spas do Mediterrâneo, que já 

viu os seus atributos reconhecidos em diversas ocasiões, 

Famous for its important role in Greek mythology, as the 

island that witnessed the birth of Zeus, the «father of the 

gods», nowadays Crete stands out above all else for being 

one of the world’s most coveted tourist destinations. Gifted 

with an alluring temperate and exceptionally dry climate, 

the island attracts an endless number of visitors throughout 

the year, in search of privacy and moments of tranquillity.

In this Greek paradise, in Porto Elounda Golf& Spa  

Resort, we find the Six Senses Spa, unquestionably one of 

the Mediterranean’s most incredible spas, which has al-

ready seen its attributes recognised on several occasions, 
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nomeadamente com o prémio de Best Luxury Resorts Spa, 

nos World Luxury Spa Awards 2013.

Com indescritíveis vistas para o Mar Egeu, no Six Senses 

Spa os visitantes são conduzidos numa agradável via-

gem, cujo propósito máximo é colocá-los rumo a um estilo 

de vida mais saudável. O spa, que também está ao dispor 

dos hóspedes do Elounda Peninsula All Suite Hotel e do 

Elounda Mare Hotel, aposta 

em tratamentos holísticos 

para proporcionar uma ex-

periência verdadeiramente 

relaxante e revitalizante. 

Recorrendo aos melhores 

e mais puros produtos, a 

equipa de profissionais do 

Six Senses Spa empenha-

-se em oferecer momentos de bem-estar que contribuam 

para melhorar a saúde e reduzir o stress dos clientes. 

Espalhando-se por 2200 m2, as 23 áreas de tratamento 

do Six Senses Spa incluem um autêntico hammam turco, 

tepidarium, suítes de talassoterapia e muitos outros espa-

ços propícios a infinitos momentos de puro relaxamento 

em pleno coração do Mediterrâneo. O abrangente menu 

de terapias combina técnicas ocidentais e orientais com  

modernos programas de rejuvenescimento e, entre as 

and in particular with the Best Luxury Resort Spa award, 

at the World Luxury Spa Awards 2013.

Enjoying indescribable views over the Aegean Sea, visi-

tors to the Six Senses Spa are taken on a pleasant journey, 

the ultimate aim of which is to place them on a course to-

wards a healthier lifestyle. The spa, which is also open to 

the guests staying at the Elounda Peninsula All Suite Hotel 

and of the Elounda Mare 

Hotel, concentrates on ho-

listic treatments to provide 

a truly relaxing and revital-

ising experience. Using the 

finest and purest products, 

the team of professionals at 

the Six Senses Spa strives to 

offer moments of wellness 

that contribute to improving health and reducing stress 

levels in customers.

Spread over 2200 sqm, the 23 treatments areas of the Six 

Senses Spa include an authentic Turkish hammam, a tepi-

darium, thalassotherapy suites and many other spaces 

suited to endless moments of pure relaxation in the very 

heart of the Mediterranean. The extensive therapy menu 

combines western and eastern techniques with mod-

ern rejuvenation programmes and, among the dozens of  

O menu de terapias do Six Senses 
Spa inclui tratamentos inspirados em 
Creta. \\ The Six Senses Spa therapy 

menu includes treatments of  
Cretan inspiration.   

dezenas de opções disponíveis, o spa conta com procedi-

mentos inspirados na sua localização, como o tratamento 

com aloé vera, ideal para acalmar a pele queimada pelo 

sol, nos verões quentes da ilha, ou a limpeza e tratamento 

à base de sal marinho e azeite de Creta, que deixa a pele 

macia e rejuvenescida. 

Rodeados pela beleza mítica de Creta e conduzidos pelas 

mãos conhecedoras dos terapeutas, os visitantes do Six 

Senses Spa deixam a ilha grega com energia renovada e 

um novo equilíbrio entre corpo e mente. 

options available, the spa offers procedures inspired by its 

location, such as the aloe vera treatment, ideal for soothing 

skin burnt by the sun, in the hot summers of the island, or 

the cleansing Cretan sea salt and olive oil treatment, which 

leaves skin soft and rejuvenated.

Surrounded by the mythical beauty of Crete and guided 

by the expert hands of the therapists, visitors to the Six 

Senses Spa leave the Greek island with renewed energy 

and a new balance between body and mind.

80 \\  Villas&Golfe



HEALTH   WELLNESS

SONO
O Spa Vital... que é Gratuito 
The Vital Spa… that is Free

TEXTO TEXT SÓNIA GOMES COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  1, 2 ©DIREITOS RESERVADOS; 3 ©NUNO ANDRÉ SANTOS

Se rir é o melhor remédio para curar todos os males, dor-

mir é o profilático mais eficaz para preveni-los e tratá-los.  

Sabendo da importância vital do sono, Teresa Paiva, espe-

cialista em Medicina do Sono, ensina a dormir nas consul-

tas que dá no Centro do Sono, em Lisboa, e no «I Sleep», em 

português «Eu durmo». O complemento digital da clínica, 

lançado no início deste ano pela neurologista, tem artigos 

científicos sobre o sono, os sonhos, os hábitos quotidianos 

que afetam e desregulam o descanso, assim como conse-

lhos, curiosidades e depoimentos de várias personalidades, 

e destina-se aos profissionais de saúde, aos doentes e ao 

comum dos mortais, que reconhecem que dormir bem é 

mesmo viver melhor.

If laughter is the best remedy to heal all maladies, sleep is 

the most effective prophylactic to prevent them and treat 

them. Fully aware of the vital importance of sleep, Teresa 

Paiva, specialist in Sleep Medicine, teaches people how to 

sleep in the consultations she gives at the Centro do Sono, 

in Lisbon and on «I Sleep». This digital complement to the 

clinic, launched by the neurologist at the start of this year, 

features scientific articles on sleep, dreams, and everyday 

habits that affect and disrupt rest, in addition to advice, 

interesting facts and testimonials from various figures, 

and is intended for health professionals, patients and the 

average person, who recognise that sleeping well is really  

living better. 
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Teresa Paiva alerta que é vital valorizar o sono: «As 

pessoas até podem aguentar durante algum tempo sem 

dormir bem, mas têm de perceber que um dia as con-

sequências surgem e adoecem». Dificuldades de con-

centração, lapsos de memória, ou até mesmo o risco de 

desenvolver a doença de Alzheimer, porque «as substân-

cias anómalas são produzidas durante o dia e não durante 

a noite», são apenas alguns 

dos riscos. O sono funciona 

como uma borracha que 

apaga tudo o que não pre-

cisamos: «É como se fos-

se um spa, para a cabeça e 

para o corpo, que ainda por 

cima é gratuito», observa.

Se não se dorme como 

deve de ser, as consequên-

cias alastram para o au-

mento de peso, risco car-

diovascular, hipertensão arterial, diabetes tipo II, e risco de 

cancro nos órgãos sexuais femininos e masculinos, além 

de que existe um risco de morte precoce, até porque há 

maior probabilidade de acidentes. «Fazer um disparate de 

vez em quando não faz mal, e uma direta não mata nin-

guém», diz, mas convém dormir oito horas por noite. Nem 

mais nem menos porque os riscos são os mesmos: «Sai-se 

Teresa Paiva warns that it is vital that we value sleep: 

«People may even last some time without sleeping well, 

but they have to realise that one day the consequences 

will show their head and they will become ill». Difficulty 

concentrating, memory lapses, or even the risk of develop-

ing Alzheimer’s disease, because «abnormal substances 

are produced during the day and not during the night», are 

just some of the risks. Sleep 

works like a rubber, rubbing 

everything out that we don’t 

need: «It’s as if you’ve been 

to a spa, for your head and 

for your body, which, what’s 

more, is free», she remarks.

If you don’t sleep as you 

should, the consequences 

can also include weight in-

crease, cardiovascular risk, 

high blood pressure, type 

II diabetes, and the risk of cancer in the male and female 

sexual organs, in addition to the risk of early death, not 

least because there is a greater probability of accidents. 

«Making a mistake now and again isn’t a problem, and one 

all-nighter doesn’t kill anyone», she says, but you should 

sleep eight hours a night. No more and no less, because 

the risks are the same: «You leave the productivity zone 

Não levar as preocupações para 
a cama, nem o trabalho, e muito 

menos o computador, os gadgets e 
ver televisão no quarto. \\ Not taking 

your worries to bed with you, or 
work, and least of all your computer, 
gadgets and watching television in 

your bedroom.

da zona da produtividade do sono e entra-se na zona de 

risco de doenças orgânicas». Dormir além do recomendá-

vel significa estar mais de dez horas na cama, por sistema, 

e «é também um grande risco para a saúde», assim como 

«tomar medicamentos para dormir», diz.

O corpo tem limites e é sábio, e o ideal é seguir a sua ten-

dência natural ao dormir e ao despertar. A especialista diz 

que começa a ser patológico ter insónias diárias durante 

um mês, sugerindo «uma reflexão sensata sobre o que 

está a tirar o sono e atuar sobre isso, alterando os hábitos 

e procurando soluções que mudem as causas», entre as 

quais destaca: meditação, 

yoga, caminhadas, ou outras 

estratégias comportamen-

tais como não levar as preo-

cupações para a cama, nem 

o trabalho, e muito menos 

o computador, os gadgets 

e ver televisão no quarto. O 

lugar de dormir deve inspirar calma e ser acolhedor.

É de evitar dormir com fome, e também comer ou be-

ber demais, ou ir ao ginásio à noite. Além de o travesseiro 

ser reconhecido como bom conselheiro, o sono é também 

um aliado da beleza porque regenera a pele. «Se não dor-

mirmos, os mecanismos inflamatórios da pele aumentam, 

e com isso, as rugas». Ressonar, acordar cansado, com a 

boca seca, dores de cabeça, levantar-se de noite para uri-

nar, dar esticões com as pernas, gritar a dormir, são sinais 

de patologia do sono «e convém ver», diz a especialista 

que defende que «o sono é mesmo o nosso refúgio de so-

brevivência e convém não brincar com a vida». 

of sleep and enter the zone of risk of organic diseases». 

Sleeping beyond what is recommended means being in 

bed for more than ten hours, systematically, and «it is also 

a great risk for health», as well as «taking sleeping tab-

lets», she says.

The body has its limits and it is wise, and the ideal is to 

stick you its natural body rhythms of sleeping and waking. 

The specialist says that if you have insomnia for a month 

it starts to be pathological, suggesting «a sensible reflec-

tion on what might be stopping you from sleeping and 

acting on it, changing habits and looking for solutions that 

change the causes», among 

which she highlights: medi-

tation, yoga, walks, and 

other behavioural strategies 

such not taking your wor-

ries to bed with you, or work, 

and least of all your com-

puter, gadgets and watching 

television in your bedroom. The place for sleeping should 

inspire calm and be welcoming.

You should avoid sleeping when hungry, and also eating 

or drinking too much, or going to the gym at night. In addi-

tion to «night being the mother of counsel», sleep is also a 

faithful beauty ally as it regenerates the skin. «If we don’t 

sleep, the inflammatory mechanisms of the skin increase, 

and with this, wrinkles». Snoring, waking up tired, with a 

dry mouth, headaches, getting up in the night to pass wa-

ter, stretching your legs, crying out in your sleep, are all 

signs of sleep disorders and «should be seen that way», 

says the specialist, who advocates that «sleep is really our 

survival refuge and we shouldn’t play with life».

«O sono é mesmo o nosso refúgio de 
sobrevivência e convém não brincar 
com a vida» \\ «Sleep is really our 

survival refuge and we shouldn’t play 
with life», Teresa Paiva

TERESA PAIVA



Barriguinha Perigosa
Dangerous Belly

PUB

HEALTH  WELLNESS

A gordura não é toda igual. Ter excesso de peso é mau, a 

obesidade é pior, mas a distribuição de gordura no nosso 

corpo não apresenta iguais malefícios. Ter gordura loca-

lizada nas ancas e nas coxas não é tão mau para a saúde 

como ter uma «bela» e saliente barriga.

A gordura abdominal é perigosa para a saúde, porque 

leva à produção e desequilíbrio de hormonas e enzimas 

que promovem o aparecimento das chamadas doenças 

cardiovasculares. Quem tem uma barriga grande corre 

mais risco de ter colesterol elevado e tensão arterial alta, 

bem como sofrer acidentes vasculares cerebrais (AVC) e 

desenvolver diabetes tipo II.

A barriga é muito mais do que um assunto de beleza, é 

um verdadeiro problema de saúde.

A importância da barriga como um indicador de doen-

ças crónicas degenerativas já foi comprovada por um es-

tudo publicado na revista Circulation. Esta foi a primeira 

pesquisa deste tipo à escala internacional para avaliar a 

frequência da obesidade abdominal associada ao risco 

de sofrer doenças cardiovasculares e diabetes, e concluiu 

que um perímetro de cintura grande está estreitamente 

relacionado com esse risco, independentemente de outros 

indicadores clínicos, como o peso e a idade.

All fat is not equal. Being overweight is bad; obesity is 

worse, but the distribution of fat in our body does not pre-

sent equal evils. Having fat localised on the hips and on the 

thighs is not as bad for you health as having a «beautiful» 

and prominent belly.

Abdominal fat is dangerous for your health because it 

leads to the production and imbalance of hormones and 

enzymes that promote the appearance of so-called car-

diovascular diseases. Anyone with a large tummy runs 

more risk of having high cholesterol levels and high blood 

pressure, as well as of having a stroke and developing type 

II diabetes.

The belly is much more than a matter of beauty; it is a 

real health problem. 

The importance of the belly as an indicator of chronic 

degenerative diseases has already been proved in a study 

published in Circulation magazine. This was the first re-

search of this kind on an international scale to assess the 

frequency of abdominal obesity associated with the risk 

of suffering cardiovascular diseases and diabetes, and 

concluded that a large waistline is closely connected to 

this risk, independent of other clinical indicators, such as 

weight and age.

SÓ MENOS 9 CENTÍMETROS…

A balança e o Índice de Massa Corporal (IMC) já não che-

gam para lançar o alerta de excesso de peso. Uma pessoa 

com um IMC considerado regular para o seu peso e altura 

pode ter um perímetro abdominal aumentado e que a co-

loque na zona de perigo. Assim sendo, o grande destaque 

deve ser começado a dar à fita métrica, que deveria passar 

a ser usada pelos médicos tão naturalmente como o este-

toscópio, apesar de ainda muitos especialistas de medici-

na não se preocuparem com esse fator.

Nos homens, uma medida de 94 cm de cintura já sig-

nifica um perímetro aumentado, enquanto 102 cm repre-

sentam um perímetro significativamente aumentado e já 

motivo de preocupação real. 

Para as mulheres estas medidas situam-se nos 80 e 88 

centímetros, respetivamente.

Uma diminuição de 9 centímetros no perímetro ab-

dominal equivale à diminuição de 30% da gordura intra-

-abdominal. Por isso, está perfeitamente ao nosso alcance 

começar hoje mesmo a tratar de diminuir o nosso risco de 

sofrer doenças cardiovasculares.

JUST 9 CENTIMETRES LESS…

The scales and the Body Mass Index (BMI) are no longer 

enough to set off excess weight warning bells. A person 

with what is considered a normal BMI for their weight 

and height can have a larger waistline, which places them 

within the danger zone. Therefore, the spotlight should 

start being focused on the measuring tape, which should 

start being used by doctors as naturally as the stetho-

scope, despite many medical specialists still not being 

concerned by this factor.

In men, a waist measurement of 94 cm is already a larg-

er waistline, while 102 cm represents a significantly large 

waistline and is already cause for real concern.

For women these measurements are around the 80 and 

88 centimetre mark, respectively. 

A reduction of 9 centimetres in the waistline is equiva-

lent to a reduction of 30% of intra-abdominal fat. As such, it 

is perfectly within our reach to start right away to deal with 

reducing our risk of suffering from cardiovascular diseases.
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ELIMINAR GORDURA

Somos realmente o que comemos, mas nem sempre um 

bom regime de emagrecimento chega para retirar a teimo-

sa barriga. A gordura abdominal é extremamente resisten-

te e depois de instalada não é fácil livrarmo-nos dela. O que 

muitas vezes acontece é conseguirmos perder peso, mas a 

barriga mantém-se.

Uma pessoa, sem problemas clínicos ou psicológicos 

associados, que aumenta de peso é porque ou se alimenta 

mal, ou se alimenta demasiado, ou as duas coisas juntas. 

Mas isso é apenas o ponto de partida, porque depois de 

termos os depósitos de gordura alojados no ventre, perder 

essa perigosa adiposidade é mais difícil. Uma das preocu-

pações e prioridades deve ser, então, solucionar o proble-

ma da gordura localizada resistente (como é normalmente 

toda a gordura que se encontra localizada) situada nesta 

zona de elevado risco: o abdómen. 

A reeducação alimentar promove uma perda gradual e 

consistente de peso, em todo o corpo, até se atingirem os 

níveis ditos ideais, e que obviamente variam de pessoa 

para pessoa. No entanto, a gordura abdominal é das últi-

mas gorduras localizadas a ser perdida, sendo que normal-

mente o organismo começa por recorrer a outras reservas 

corporais, como os braços e pernas. Para haver efeitos mais 

rápidos, é necessário associar à reeducação alimentar um 

treino cardiovascular forte e continuado, o que geralmente 

se confronta com as inevitáveis faltas de tempo e, muitas 

vezes, de propensão para fazer exercício físico. 

As técnicas de estimulação passiva resultam, mas tam-

bém os seus resultados não são imediatos. São excelentes 

para a tonicidade muscular, para a redefinição do contor-

no corporal, para quem pretende manter a boa forma, dar 

seguimento a outros programas, ou tem pouca gordura 

localizada. Faltava, portanto, algo que pudesse solucionar 

rápida e eficazmente este problema.

GETTING RID OF FAT

We really are what we eat, but a good slimming plan isn’t 

always enough for getting rid of the stubborn tummy. Ab-

dominal fat is extremely resistant and once in place it is 

hard to free yourself of it. Often what happens is that you 

manage to lose weight but your tummy stays put.

A person, without associated clinical or psychological 

problems, who puts on weight, does so, either because 

they are eating badly, or they are eating too much, or both 

things at the same time. But this is only the starting point, 

because once we have the fat deposits housed in our 

stomachs, getting rid of this dangerous adiposity is more 

difficult. One of the concerns and priorities should then be 

solving the problem of resistant localised fat (as is normal-

ly the case of all fat that is localised) situated in this high 

risk area: the abdomen.

Food re-education promotes gradual and consistent loss 

of weight, throughout the body, until so-called ideal levels 

are reached, which obviously vary from person to person. 

Nevertheless, abdominal fat is one of the last localised 

fats to be lost, with the body normally starting to resort to 

other body reserves, such as the arms and the legs. To en-

sure quicker results, you should combine food re-educa-

tion with powerful and continued cardiovascular exercise, 

which generally clashes with the inevitable lack of time 

and, often, the lack of interest in physical exercise.

Passive stimulation techniques work, but their results 

are also not immediate. They are excellent for muscle ton-

ing, for redefining the body’s contours, for anyone who 

wants to stay in good shape, to follow up on other pro-

grammes, or who has little localised fat. Something was 

therefore missing that could quickly and effectively solve 

this problem.

ATACAR A BARRIGA

O Método Liposhaper dá resposta à necessidade de 

eliminar eficaz e rapidamente a gordura localizada resis-

tente. Esta tecnologia israelita, só disponível na Clínica do 

Tempo, permite obter resultados como os de uma lipoas-

piração, mas sem cirurgia, sem dor, sem anestesia e sem 

necessidade de tempo de recuperação. A gordura localiza-

da é «atacada» por ultrassons convergentes de frequên-

cias muito precisas que provocam uma permeabilidade na 

membrana da célula gorda, o adipócito, o que torna possí-

vel o esvaziamento do conteúdo de gordura destas célu-

las. A gordura que se liberta é metabolizada, usada como 

energia e eliminada através das funções normais do nosso 

organismo, sem haver aumento dos níveis de colesterol.

Após o tratamento, é possível fazer toda a vida normal, 

apenas seguindo o plano alimentar recomendado, um 

passo muito importante para o sucesso do tratamento, 

para ajudar a manter a eliminação eficaz da gordura que  

é libertada. 

Os resultados são até menos dez centímetros de volume 

com uma única sessão, o que permite rapidamente dimi-

nuir o risco cardiovascular que um perímetro abdominal 

aumentado representa. Para casos em que há um volume 

muito grande de gordura localizada existe o Liposhaper 

REV, baseado na tecnologia Laser.

Com a reeducação alimentar correta e um tratamento efi-

caz da gordura abdominal, estão criadas as condições para 

caminhar em direção a uma nova vida, mais saudável e 

equilibrada. Depois, está nas suas mãos manter os bons re-

sultados, sendo que a nossa própria autoestima melhorada 

nos vai impulsionar a querer manter a nossa nova vida.

ATTACKING THE BELLY

The Liposhaper Method responds to the need to ef-

fectively and quickly remove resistant localised fat. This 

Israeli technology, only available at the Clínica do Tempo, 

allows the achievement of results like those of liposuc-

tion. The localised fat is «attacked» by converging ul-

trasounds of very precise frequencies that provoke per-

meability in the membrane of the fat cell, the adipocyte, 

which allows the fat content of these cells to be emptied. 

The fat that is freed is metabolised, used as energy and 

removed via the normal functions of our body, without 

raising cholesterol levels.

After the treatment you can continue your life as nor-

mal, but while following a recommended food plan, a very 

important step for the treatment’s success, to help main-

tain the effective removal of the fat that is freed.

The results are at least ten centimetres of volume with a 

single session, which allows the quick reduction of the car-

diovascular risk represented by a large waistline. For cases 

in which there is very large volume of localised fat, there is 

the Liposhaper REV, based on laser technology.

With the correct food re-education and an effective 

abdominal fat treatment, the conditions are created to 

embark on a new, healthier and balanced life. Then, it is 

in your hands to keep up the good results, while your im-

proved self esteem will encourage you to want to maintain 

your new life.          
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ANDONI LUIS ADURIZ
Estimular a Criatividade 

Stimulating Creativity

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 4 ©ALEX ITURRALDE; 2, 3, 5 ©JOSE LUIS LOPEZ DE ZUBIRIA

SUPREME FLAVOURS

É um dos chefs mais influentes da atualidade e é a sua 

batuta que guia um dos melhores restaurantes do mundo. 

Mas é também a abordagem interdisciplinar de Andoni 

Luis Aduriz que o destaca entre os seus pares. 

Defensor de que «uma música, um texto ou um concei-

to podem iluminar a criação de um prato», o chef basco 

tem criado pontes inesperadas entre a culinária e mundos 

como o teatro e o ensino, o que lhe tem permitido ultrapas-

sar as paredes da cozinha e levar a sua arte muito além dos 

pratos que cria. 

Mente criativa por detrás do Mugaritz, detentor de duas 

estrelas Michelin desde 2006, oito meses por ano o chef 

brinda os seus clientes com sabores imaginativos. Mas, 

nos restantes quatro, fecha as portas do restaurante para 

que possa, juntamente com a sua equipa, dedicar-se a uma 

pausa criativa. Porque «ninguém pode ser brilhante a todo 

o momento, todos os dias e todos os anos se não parar, ob-

servar, reconsiderar».  

He is one of today’s most influential chefs and it is his hand 

guiding one of best restaurants in the world. But it is also 

the interdisciplinary approach of Andoni Luis Aduriz that 

sets him apart from his peers.

Advocating that «a song, a text or a concept can illumi-

nate the creation of a dish», the Basque chef has created 

unexpected bridges between gastronomy and worlds such 

as the theatre and teaching, which have enabled him to go 

beyond the four walls of his kitchen and to take his art way 

past the dishes he creates.

The creative mind behind Mugaritz, boasting two Michelin 

stars since 2006, eight months of the year the chef treats 

his guests to imaginative flavours. But, in the remain-

ing four, he closes the doors to the restaurant so that, to-

gether with his team, he can devote his time to a creative 

break. Because «nobody can be outstanding all the time, 

day after day, year after year, without stopping, observing 

and reconsidering».
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É precisamente esta convicção, de que é necessário 

alimentar e nutrir a criatividade, que move diariamente 

Andoni Luis Aduriz. Ciente de que «não é possível dar, dar 

e dar sem alimentar a mente», o chef considera esta pau-

sa para se dedicar à investigação vital para o Mugaritz, que 

pretende que seja «uma referência na arte contemporânea 

da culinária». 

Sinónimo de aposta na criatividade e de um interessante 

equilíbrio entre cuisine avant-garde e cozinha tradicional 

basca, o restaurante é um reflexo do chef que o conduz. 

Além da evolução culinária, Aduriz tem-se dedicado a uma 

abordagem interdisciplinar. Defensor de que «um ingre-

diente, uma técnica ou uma tecnologia podem fazer dispa-

It is precisely this conviction, in that you need to feed 

and nourish creativity, that drives Andoni Luis Aduriz eve-

ry day. Aware that «you cannot give, give and give without 

feeding the mind», the chef considers this break dedicated 

to research to be vital for the Mugaritz, which he intends to 

be «a landmark in the contemporary art of cooking».

Synonymous with creativity and an interesting blend 

of avant-garde cuisine and traditional Basque cooking, 

the restaurant is a reflection of the chef heading it. In ad-

dition to culinary evolution, Aduriz had also dedicated his 

efforts to an interdisciplinary approach. Advocating that 

«an ingredient, a technique or a technology can blow the 

network connections in your brain», the chef has enjoyed 

rar os circuitos cerebrais», o chef tem traçado um caminho 

profissional que extrapola a criação de maravilhas culiná-

rias. Tendo lecionado em diversas instituições de ensino 

de referência e participado em produções teatrais com o 

grupo Fura dels Baus, é ainda membro do Basque Culinary 

Center, do Ibermatica Innovation Institute e elemento do 

management board da Innobasque, agência basca para a 

inovação, o que reflete a sua atitude multidisciplinar. 

Certo de que «quando alimentamos estamos a mostrar 

cultura, memórias e experiência destilada», o chef Andoni 

Luis Aduriz tem construído pontes entre mundos sem 

aparente relação, criando experiências que envolvem to-

dos sentidos e brindando o palato com combinações que 

denunciam a sua incessante aposta na criatividade.

a career extrapolating the creation of culinary wonders. 

Having taught at many important education institutions 

and taken part in theatre productions with the Fura dels 

Baus group, he is also a member of the Basque Culinary 

Center, of the Ibermatica Innovation Institute and on the 

management board of Innobasque, the Basque agency for 

innovation, which reflects his multidisciplinary attitude.

Certain that «when we feed we are showing culture, 

memories and distilled experience», chef Andoni Luis 

Aduriz has built bridges between worlds with no appar-

ent relationship, creating experiences that involve all the 

senses, while treating the palate to combinations that re-

veal his ceaseless quest for creativity. 

«Quando alimentamos estamos 
a mostrar cultura, memórias e 

experiência destilada» \\ «When 
we feed we are sharing culture, 

memories and distilled experience»



MERCADO DA RIBEIRA
A Banca Requintada da Gastronomia  

na Capital \\ The Exquisite Gastronomy  
Stall in the Capital
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SUPREME FLAVOURS



Desde o dia 18 de maio do ano passado, que quem en-

tra no Mercado da Ribeira, em Lisboa, encontra o icónico 

espaço da Avenida 24 de Julho reinventado. Depois das 10 

horas da manhã, o foco deixa descansar as antigas ban-

cas do peixe, da carne, da fruta e das flores, para acordar 

um novo espaço com 500 lugares sentados num interior 

que oferece mais de 30 modernas bancas de gastrono-

mia e restauração, e 250 

lugares de esplanada. Aqui 

pode degustar-se o requin-

te das iguarias de Henrique 

Sá Pessoa, Alexandre Silva 

ou Vítor Claro, e provam-se 

as já mediáticas criações do 

Honorato, d’O Prego da Pei-

xaria ou da Santini.

E é nas horas das refei-

ções principais que o auge 

do movimento se faz sentir, nesta que é uma espécie de 

banca gigante que mostra ao vivo e a cores os eleitos da re-

vista Time Out, a cocriadora que assina o projeto de recria-

ção deste mercado. João Cepeda, diretor e sócio da Time 

Out Lisboa, e diretor geral do Mercado da Ribeira, admite 

que esta «é a primeira fase da concretização de um so-

nho megalómano», desde que a revista venceu, em 2010, 

o concurso público lançado pela Câmara de Lisboa, para a 

exploração, por 20 anos, de cerca de metade do piso térreo 

e dos 4500 m2 do primeiro piso do mercado.

Ever since May 18 of last year, anyone entering the  

Mercado da Ribeira, in Lisbon, finds a reinvented version of 

the iconic venue on the Avenida 24 de Julho. After 10 o’ clock 

in the morning, the focus diverts from the old fish, meat, 

fruit and flower stalls to rest on a new space with 500 seat-

ed spaces in an interior that offers more than 30 modern 

food and restaurant stalls, and 250 terrace spaces. Here you 

can sample the refinement 

of delicacies from Henrique 

Sá Pessoa, Alexandre Silva 

or Vítor Claro, and enjoy the 

already popular creations 

of Honorato, of O Prego da  

Peixaria or of Santini. 

And it is at lunch and din-

ner times that the move-

ment hits its peak, in this 

kind of giant stall revealing, 

live and in colour, those chosen by Time Out magazine, the 

co-creator behind the re-creation project of this market. 

João Cepeda, director and partner of Time Out Lisboa, and 

managing director of the Mercado da Ribeira, admits that 

this «is the first phase in the materialisation of a megalo-

maniac dream», ever since the magazine won, in 2010, the 

open call for tenders made by Lisbon City Council, to op-

erate, for 20 years, around half of the ground floor and the 

4500 sqm of the first floor of the market.

Agora, quem chega ao Mercado da 
Ribeira pode encontrar o que de 

melhor existe na comida portuguesa. 
\\ Now, anyone coming to the 

Mercado da Ribeira can find the very 
best of Portuguese food.

Agora, quem chega ao Mercado da Ribeira pode encon-

trar o que de melhor existe na comida portuguesa, num 

mesmo espaço e a preços competitivos: «Consegue co-

mer os melhores hambúrgueres, o melhor cozido, o me-

lhor leitão da Bairrada e os melhores pratos sofisticados, 

pelo Henrique Sá Pessoa ou a equipa do Vila Joya», conta 

o responsável, sublinhando também o fator X do concei-

to que permite «juntar à mesma mesa estes pratos todos, 

de acordo com a preferência de cada pessoa, em forma-

to de petisco ou como prato principal», o que, realça, «é 

Now, anyone coming to the Mercado da Ribeira can find 

the very best of Portuguese food, under one roof and at 

competitive prices: «You can eat the best burgers, the best 

cozido (stew), the finest leitão da Barraida (roast suckling 

pig) and the most sophisticated of dishes, by Henrique Sá 

Pessoa or the team from Vila Joya», the director explains, 

while also stressing the X factor of the concept, which al-

lows you to «bring together at the same table all of these 

dishes, according to what each person prefers, as a peti-

sco (titbit) or as a main course», which, he highlights, «is 
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uma coisa única pela qual temos sido elogiados em todo  

o mundo». 

Numa segunda fase, prevista terminar ainda antes do 

projeto comemorar um ano, a Time Out alargará a sua 

presença no piso 1, que incluirá um restaurante com 150 

lugares sentados, o qual, segundo João Cepeda, «será um 

dos maiores da cidade», e também um café, uma loja, um 

bar, «que estará aberto até de madrugada» e um posto de 

informação turística. Este espaço terá também «uma sala 

grande para a realização de espetáculos diversos, como 

concertos, uma sala mais pequena para eventos vários e 

antecipações ao nível de exposições e de tudo do que se 

passa na cidade», adianta, referindo que o Fado também 

estará representado com artistas permanentes no espaço, 

além de outras atividades pontuais, à semelhança da di-

nâmica que a revista simboliza. Isto porque, recorda: «Tudo 

o que está na revista Time Out pode ganhar corpo aqui. 

Este é o conceito fundamental do nosso projeto». 

something unique for which we have been praised around 

the world».

In a second phase, for planned completion before the 

project celebrates its first anniversary, Time Out will ex-

pand its presence on the first floor, to include a restaurant 

that seats 150 guests, which, according to João Cepeda, 

«will be one of the city’s largest», and also a café, a shop, 

a bar, «which is open until dawn» and a tourist informa-

tion desk. This space will also have «a large room for hold-

ing a range of shows, such as concerts, a smaller room for 

a range of events and tasters of exhibitions and of every-

thing happening in the city», he adds, while saying that 

Fado will also be represented with permanent artists at the 

venue, in addition to other one-off activities, as a reflection 

of the dynamic nature of the magazine. This is because, 

he recalls: «Everything that is in Time Out magazine can 

take shape here. This is the fundamental concept behind  

our project».

MARLENE VIEIRA
Chef do Restaurante Avenue e do espaço Marlene Vieira no Mercado da Ribeira 
Chef at the Avenue Restaurant and at the Marlene Vieira space in the Mercado da Ribeira

OPINIÃO \\ OPINION

Sempre tive o sonho de abrir o meu próprio restaurante. 

Acho que é um sonho comum entre cozinheiros… ou não! 

Possivelmente estarei enganada, mas na maioria acredito 

que sim.

Nunca tinha passado pela minha cabeça que o meu pri-

meiro restaurante, e em nome próprio, seria num Mercado, 

muito menos em Lisboa, sendo eu uma mulher do norte.

Ora cá estou eu num antiquíssimo mercado na capital! 

Quando este projeto me apareceu entre mãos, posso di-

zer que não tive qualquer hesitação; poderia quase apos-

tar que seria um grande êxito. Claro que seria um grande 

desafio, mas que sabor têm os projetos sem medos, sem 

noites mal dormidas? Este seria um projeto inovador, sem 

termo de comparação, seria um projeto com um sabor 

especial! E eu não queria estar longe nem um minuto. E 

neste caso concreto, o Mercado da Ribeira seria realmente  

pioneiro, com restaurantes com nome de chefs, e eu acre-

dito que o nome de pessoas pode trazer mais curiosidade, 

proximidade, conforto e não cai tanto no esquecimento. 

Mas para juntar «à festa» ainda vinham, a par dos che-

fs, alguns dos melhores restaurantes da cidade de Lisboa. 

Que belo projeto este!

É certo que esta tendência com vertente gastronómica nos 

velhos/novos mercados contribui para conferir dinâmica e 

convívio a qualquer cidade a nível mundial, tratando-se de 

uma nova forma de dar as boas-vindas aos turistas, sendo 

mais uma boa razão para se falar da cidade e, quando toca 

a comida – e se ainda por cima for boa como a nossa – será 

mais uma razão para voltarem.

Não tenho dúvidas de que esta tendência de «mercado» 

irá certamente fazer renascer outros Mercados um pouco 

por toda a parte.

Tendências de «Mercado» 

I always had the dream of opening my own restaurant. I 

think that this is a dream common to most cooks… or isn’t 

it? Maybe I’m wrong, but for most of them I believe it is.

It would never have entered my mind that my first restau-

rant, in my name, would be in a market, and much less in 

Lisbon, seeing as I am woman from the north.

And now here I am in a very old market in the capital!

When this project first landed in my hands, I can say that 

I didn’t have the slightest hesitation; you could practically 

bet on it being a great success. Of course it would be a great 

challenge, but aren’t projects tasteless without a dash of 

fear, or sleepless nights? This would be an innovative pro-

ject, with no basis for comparison; it would be a project 

with a special flavour! And I didn’t want it out of my sight, 

even for a minute. And in this particular case, the Mercado 

da Ribeira would be truly pioneering, with restaurants 

bearing the chefs’ names, and I believe that the name of 

people can arouse more curiosity, closeness, comfort, and 

not get forgotten. But joining «the party», in addition to the 

chefs, were some of the best restaurants from the city of 

Lisbon. What a great project this is!

This trend towards a gastronomic aspect in old/new mar-

kets certainly contributes to boosting and bringing peo-

ple together in any city around the world, and represents 

a new way of welcoming tourists, as well as another good 

reason to talk about the city and, when it comes to food – 

and on top of that, if it’s as good as ours is – it will be an-

other reason to come back.

I have no doubt that this «market» trend will certainly lead 

to the rebirth of other markets all over the place. 

«Market» Trends

98 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 99 



100 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 101 

A união entre a terra e o céu. É o que simboliza o avestruz 

do logotipo, imagem que os índios mocovíes da Argentina 

desenhavam nas grutas onde habitavam, transformando-

-se em lenda que passou de geração em geração. E talvez 

fosse essa a ideia que José Manuel Ortega, o fundador, qui-

sesse frisar – a terra que se torna fértil pelo poder do céu e 

de tudo o que ele oferece.

O. Fournier nasceu no ano 2000, não em Espanha, país 

natal do fundador, mas na Argentina, em Mendoza, no afa-

mado Vale do Uco, aos pés da Cordilheira dos Andes. O ob-

jetivo foi a criação de um grupo vitivinícola multinacional, 

Where the earth meets the sky. This is what the ostrich 

in the logo symbolises, an image that the Mocoví Indians 

of Argentina drew in the caves they inhabited, transform-

ing into a legend that has been passed down through the 

generations. And this may have been the idea that José 

Manuel Ortega, the founder, wanted to stress – the earth 

that becomes fertile through the power of the sky and 

everything it offers.

O. Fournier came into being in 2000, not in Spain, the 

homeland of its founder, but in Argentina, in Mendoza, in 

the famed Uco Valley, at the foot of the Andes Mountains. 

O. FOURNIER
Aos Pés da Cordilheira dos Andes

At the Foot of the Andes Mountains 

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY O. FOURNIER

SUPREME FLAVOURS

direcionado para um segmento de alta qualidade. Hoje em 

dia, o grupo já possui propriedades em Espanha e no Chile, 

mas foi na Argentina, aproveitando um microclima exce-

cional, aliado à alta tecnologia e ao grande conhecimento 

enológico, que o sonho começou.

A adega impressiona já de longe, pela sua arquitetura 

única e pela paisagem que a emoldura: vinhedos a perder 

de vista e, lá atrás, as montanhas cumeadas de branco. 

Mais de perto, mas ainda do lado de fora da adega, uma 

linda plantação de alecrim tem a função de manter a hu-

midade do local. As propriedades – Finca Santa Sofía, Finca 

The goal was the creation of a multinational winegrowing 

group, aimed at the high quality segment. Today, the group 

already owns properties in Spain and in Chile, but it was 

in Argentina, taking advantage of the exceptional micro-

climate, combined with high technology and great win-

emaking expertise, that the dream began.

The winery is already impressive from a distance, for its 

unique architecture and for the landscape framing it: vine-

yards as far as the eye can see and, behind them, the white-

topped mountains. Closer up, but still outside the winery, a 

beautiful rosemary plantation, designed to retain the site’s 
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San Manuel e Finca San José – num total de cerca de 286 

ha, estendem-se pelas imediações da adega e nelas estão 

plantadas castas como Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Malbec, Syrah, Sauvignon Blanc, Viognier, Petit 

Verdot e Gewurztraminer, que dão origem a vinhos de ex-

cecional qualidade, como o Alfa Crux Malbec e o Fournier 

Malbec 2007, que é uma edição tão limitada que só é pos-

sível comprar uma garrafa.

A adega, uma sumptuo-

sa construção, mistura o 

rústico com o moderno, os 

saberes ancestrais com a 

mais moderna tecnologia. 

A grande sala onde enve-

lhecem os vinhos é uma 

autêntica galeria de arte. Por 

cima das barricas, há uma 

estrutura em ferro por onde 

os visitantes deambulam, 

apreciando as inúmeras 

obras de arte expostas, quase sempre de artistas reno-

mados. Aliás, para além da produção de vinhos, o O. Four-

nier é um projeto de lifestyle, que dá ênfase ao turismo, à 

arte e à gastronomia. Aqui, os turistas têm um tratamento 

muito personalizado: conhecem as propriedades, a adega, 

fazem degustações de vinhos, podendo até ter aulas de 

humidity. The properties – Finca Santa Sofía, Finca San  

Manuel and Finca San José – over a total of some 286 ha, 

extend into the surroundings of the winery, and in them are 

planted grape varieties that include Tempranillo, Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Malbec, Syrah, Sauvignon Blanc, Viognier, 

Petit Verdot and Gewurztraminer, which give rise to wines 

of exceptional quality, such as the Alfa Crux Malbec and the 

Fournier Malbec 2007, which is an edition that is so limited 

that you can only buy one 

bottle of it.

The winery, a sumptuous 

construction, blends rustic 

with modern, ancient kno-

whow with the very latest in 

technology. The large room 

in which the wines are aged 

is an authentic art gallery. 

Above the casks there is an 

iron structure on which visi-

tors walk about as they ap-

preciate the many works of art on display, almost always 

by renowned artists. Indeed, in addition to producing wines, 

the O. Fournier is a lifestyle project, with the emphasis on 

tourism, on art and on gastronomy. Here, tourists enjoy a 

very personalised treatment: they visit the properties, the 

winery, they take part in wine tastings and they also take 

culinária no restaurante do O. Fournier, o Urban, com a chef  

Nadia Haron.

No Urban, a decoração é minimalista, porque os prota-

gonistas são os vinhos, a extraordinária gastronomia e a 

cadeia montanhosa que se avista em cada soslaio, razões 

para ter sido eleito pela revista canadense Wine Access 

como um dos melhores restaurantes vínicos do mundo. 

Um hotel está prestes a ser inaugurado, tendo sempre em 

vista a qualidade e conforto com que recebem os visitantes.

O céu e a terra conspiraram a favor, mas o homem so-

nhou, quis e a obra nasceu: O. Fournier é o seu nome.

cooking classes in the O. Fournier restaurant, Urban, with 

chef Nadia Haron.

In the Urban, the décor is minimalist, because the high-

lights are the wines, the extraordinary food and the moun-

tain chain that can be seen in every side glance, reasons 

for which it was voted by Canadian magazine Wine Access 

as one of the best wine restaurants in the world. A hotel is 

about to be opened, always bearing in mind the quality and 

comfort with which it welcomes guests. 

The sky and the earth conspired in our favour, but the 

man had the dream, desired it and the work was born:  

O. Fournier is its name.

Para além da produção de vinhos, o 
O. Fournier é um projeto de lifestyle, 

que dá ênfase ao turismo, à arte 
e à gastronomia. \\ In addition to 

producing wines, the O. Fournier is a 
lifestyle project, with the emphasis 

on tourism, on art and  
on gastronomy.





Lançada pela primeira vez em 1968, a emblemática 

coleção Serpent Bohème tornou-se, ao longo das 

últimas décadas, numa das linhas mais icónicas da 

maison Boucheron. Desenhadas para mulheres que 

evoluem sem nunca perder a sua essência, também 

as peças Serpent Bohème foram continuamente 

reinventadas, tornando-se intemporais e atraves-

sando gerações, de mãe para filha. 

Mais feminina e assertiva que nunca, a mulher  

Serpent Bohème de hoje mantém o seu espírito 

boémio, adorando coordenar e misturar peças.

Launched for the first time in 1968, the emblem-

atic Serpent Bohème collection has become, over 

the decades, one of the most iconic ranges from 

the maison Boucheron. Designed for women who 

evolve but never lose their essence, the Serpent 

Bohème pieces have been continually reinvented 

too, becoming timeless and crossing generations, 

from mother to daughter.

More feminine and assertive than ever, today’s  

Serpent Bohème woman retains her bohemian spir-

it, and her love of coordinating and mixing pieces. 

BOUCHERON

\\SIXTH SENSE

Esta primavera-verão, a coleção de calçado e acessórios de 

Luís Onofre convida a uma viagem Under the Bluest Sky 

on a Silky Road, rumo a inspiradoras paragens longínquas  

no Oriente.

Para uma estação com as sensações à flor da pele, o cria-

dor português dá primazia aos tons de azul, nude e pêssego, 

acompanhados de materiais que se dividem entre pele, cro-

co, cobra, cetins, camurças, vernizes e borracha metalizada. 

Dos saltos rasos aos saltos altos que enaltecem os torno-

zelos com pormenores em metal, pele recortada, fechos, 

atacadores ou cristais Swarovski, a nova coleção mantém a 

elegância que já é assinatura inconfundível de Luís Onofre. 

This spring-summer, the footwear and accessories collec-

tion from Luís Onofre invites you on a journey Under the 

Bluest Sky on a Silky Road, heading towards distant inspir-

ing destinations in the East.

For a season with sensations running high, the Portu-

guese designer gives pride of place to shades of blue, nude 

and peach, accompanied by materials that include leather, 

crocodile skin, snake skin, satin, suede, varnishes and 

metallised rubber.

From flats to high heels that bring class to the ankles with 

detailing made of metal, cropped leather, zips, laces or 

Swarovski crystals, the new collection keeps up the ele-

gance that is already the unmistakable style of Luís Onofre.

LUÍS ONOFRE 
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LONGCHAMP

Naturalmente elegante e com uma cativante per-

sonalidade espontânea, Alexa Chung volta a ser a 

musa da Longchamp, representando a mulher dinâ-

mica e cosmopolita a que se destinam as coleções 

da marca francesa. 

Fotografada por Max Vadukul, além de Alexa Chung, 

a campanha dá destaque à Le Pliage Héritage, a 

grande estrela da nova coleção da Longchamp. 

Combinando estilo contemporâneo com a tradição 

do artesanato, a nova it bag presta homenagem à 

lendária Le Pliage, dando as boas-vindas à primave-

ra em tons dinâmicos e ousados como azul elétrico 

e coral. 

Naturally elegant and with a captivatingly sponta-

neous personality, Alexa Chung is once again the 

muse of Longchamp, representing the dynamic and 

cosmopolitan woman to whom the collections by 

the French brand are destined.

Photographed by Max Vadukul, in addition to Alexa 

Chung, the campaign shines the spotlight on Le  

Pliage Héritage, the shining star of the new collec-

tion from Longchamp. Combining contemporary 

style with the tradition of craftsmanship, the new 

‘it bag’ pays tribute to the legendary Le Pliage, wel-

coming the spring in dynamic and daring colours 

such as electric blue and coral. 

Apresentado pela Piaget em 1998, o relógio Altiplano tor-

nou-se num incontornável símbolo de requinte pelas suas 

linhas puras e mostrador discreto. Em 2015, o icónico mo-

delo surge pela primeira vez com bracelete em ouro polido, 

em seis interpretações refinadas ideais para os adeptos do 

estilo casual-chic. 

Elegante e urbana, a nova gama Altiplano, desenhada para 

homens e mulheres, inclui versões em ouro rosa e ouro 

branco, com dois diâmetros diferentes (caixa de 34 mm ou 

38 mm) e equipadas com bezel polido ou com diamantes.

Presented by Piaget in 1998, the Altiplano watch has be-

come an incontrovertible symbol of style for its pure lines 

and discreet dial. In 2015, the iconic model appears for the 

first time with a polished gold bracelet, in six stylish inter-

pretations, ideal for fans of casual-chic.

Elegant and urban, the new Altiplano range, designed for 

men and women, includes versions in rose gold and white 

gold, with two different diameters (34 mm or 38 mm 

case) and equipped with a polished bezel, or encrusted  

with diamonds.

PIAGET 

É do irresistível jogo de sedução amoroso que nasce a fra-

grância Kenzo Jeu D’Amour, que coloca em aromas sen-

suais a essência cativante da feminilidade.

Composto pelo duo perfumista Daphné Bugey e Christophe 

Raynaud, Kenzo Jeu D’Amour é uma fragrância floral gu-

losa, que combina a frescura da romã com notas de man-

darina vermelha, tuberosa e frésia, para cair na pele dei-

xando a voluptuosidade do sândalo e do almíscar a pulsar  

com sensualidade. 

Assinado por Karim Rashid, o recipiente ousado que guar-

da este aroma recorre a linhas sinuosas para dar continui-

dade à voluptuosidade da fragrância. 

From the irresistible game of amorous seduction comes 

the fragrance Kenzo Jeu D’Amour, which places the capti-

vating essence of femininity into sensual aromas.

Composed by perfumer duo Daphné Bugey and Christophe 

Raynaud, Kenzo Jeu D’Amour is a sweet floral fragrance, 

which combines the freshness of pomegranate with hints 

of red mandarin, tuberose and freesia, to fall onto the skin 

leaving the voluptuousness of sandalwood and of musk 

pulsating with sensuality.

Designed by Karim Rashid, the daring recipient holding 

this aroma uses sinuous lines to continue the theme of 

voluptuousness of the fragrance.

KENZO
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Desafiando todas as convenções, a mulher Gucci chega 

à nova estação decidida a vestir-se para se agradar a si 

mesma. Dando asas ao seu espírito irónico, individualista e 

excêntrico, combina de forma irreverente as suas peças fa-

voritas, conciliando linhas clean com padrões, bordados e 

coletes em pelo, criando uma silhueta glamorosa e original. 

A sobreposição de padrões, materiais e detalhes resulta 

em silhuetas tridimensionais, onde se destacam as calças 

largas, até ao tornozelo e de cintura descaída, o trench coat, 

a saia em camurça e os vestidos e tops bordados. Nas to-

nalidades, o branco pérola abre caminho para a intensida-

de irreverente do laranja, do bordeaux, do azul e do verde. 

Challenging every convention, the Gucci woman reaches 

the new season dedicated to dress herself as she sees fit. 

Giving free rein to her ironic, individualistic and eccen-

tric spirit, she irreverently combines her favourite pieces, 

reconciling clean lines with patterns, embroidery and fur 

vests, creating a glamorous and original silhouette.

Overlapping patterns, material and details results in three-

dimensional silhouettes, highlighted by drop waist wide 

trousers, right down to the ankle, the trench coat, the 

suede skirt and embroidered dresses and tops. As for col-

our, pearl white leads the way for the irreverent intensity of 

orange, bordeaux, blue and green. 

GUCCI 

The delicate The Muse and the Pearl compact powder is 

the latest addition to the exclusive range of beauty prod-

ucts designed by Marcel Wanders for Cosme Decorte, a 

premium cosmetics brand, founded in Japan in 1970.

Drawing his inspiration to design this compact powder 

from the Dutch painter Johannes Vermeer’s masterpiece 

«The Girl with the Pearl Earring», Wanders has reflected 

this inspiring source in a series of details. In addition to the 

image impressed in the powder, of a young girl holding a 

pearl, the format of the compact recalls an oyster shell, 

home to the pearl, eternal symbol of luxury and beauty.

O delicado pó compacto The Muse and the Pearl é a mais 

recente adição à exclusiva linha de produtos de beleza de-

senhados por Marcel Wanders para a Cosme Decorte, mar-

ca cosmética premium, fundada no Japão em 1970. 

Inspirando-se no quadro «Rapariga com o brinco de péro-

la», do pintor holandês Johannes Vermeer, para desenhar 

este pó compacto, Wanders refletiu esta inspiração em 

diversos pormenores. Além da imagem gravada no pó, de 

uma jovem segurando uma pérola, o formato da embala-

gem lembra uma concha de pérola, símbolo eterno de luxo 

e beleza.

MARCEL WANDERS 

©THE MUSE AND THE PEARL, BY MARCEL WANDERS FOR COSME DECORTE, WWW.MARCELWANDERS.COM
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«Há paixão e há alma nas Josefinas» \\ «There 
is passion and there is soul in Josefinas»

LUXURY  STYLE

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JOSEFINAS 

FILIPA JÚLIO 
JOSEFINAS

O nome vem da avó, Maria Josefina, que a acompanhava às aulas de ballet e em passeios pelo Porto, 

mas a alma nasceu do sonho de Filipa Júlio, empenhada em criar calçado feminino que conjugas-

se conforto com bom gosto e versatilidade. 

Assim surgiu a Josefinas, marca portuguesa de sabrinas de luxo que, entre os modelos mais 

clássicos e as «sabrinas mais caras do mundo», apresenta soluções elegantes e práticas 

para mulheres que procuram peças com qualidade e glamour. Idealizadas e manufatu-

radas em Portugal, as exclusivas Josefinas já conquistaram o mundo, destinando-se 

atualmente 30% da sua produção à exportação.

The name comes from her grandmother, Maria Josefina, who would accompany 

her to ballet class and on walks through Oporto, but the soul behind this en-

terprise stems from the dream of Filipa Júlio, committed to creating women’s 

footwear that combines comfort with good taste and versatility.

And so Josefinas came into being, the Portuguese brand of luxury ballet 

flats, which, among the most classic models and the «most expensive 

ballet flats in the world», presents elegant and practical solutions for 

women looking for shoes with quality and glamour. Designed and 

manufactured in Portugal, the exclusive Josefinas have already 

conquered the globe, with 30% of production currently 

destined for export.
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Formou-se em arquitetura. O que a motivou a lançar-se 

no desafio de criar as Josefinas?

Sou neta de um sapateiro, fiz ballet durante dez anos, 

sou naturalmente orgulhosa dos produtos portugueses 

– tudo isto se combinou naturalmente e deu origem às  

Josefinas. Não abandonei a carreira de arquiteta, ainda tra-

balho na área, mas não a full time. A arquitetura está pre-

sente na minha vida, nunca a abandonarei. Ela ajudou e 

ajuda-me a saber estruturar um projeto e a levá-lo a bom 

porto. Foi, e é, fundamental para criar as Josefinas.

E porquê desenhar sabrinas e não outro tipo de calçado?

Criar um calçado prático, elegante, que honrasse o meu 

passado de bailarina e o futuro da mulher moderna portu-

guesa, foi o meu sonho e objetivo. Rapidamente cheguei ao 

conceito das sabrinas.  

Como se cria uma marca de sabrinas de luxo, quando 

normalmente essa palavra é sobretudo associada a calça-

do de salto alto?

A marca Josefinas encontra-se na nova classe de affor-

dable luxury. Cada par de  

Josefinas é feito por mãos 

que contam anos de história 

e de saber na arte de bem-

-fazer sapatos. Há paixão e 

há alma nas Josefinas. São 

criadas por pessoas, cada 

corte feito na pele, cada li-

nha que une as suas partes 

na perfeição. Valorizamos os 

pormenores. Os detalhes são extremamente importantes. 

Claro que apenas usamos os melhores materiais na ma-

nufatura das Josefinas. E isso transparece na qualidade e 

no conforto. A marca Josefinas tem uma aura, uma alma 

muito especial. 

Como são as mulheres que calçam as Josefinas?

As mulheres que calçam Josefinas são, maioritariamen-

te, independentes, modernas. Valorizam produtos de gran-

de qualidade e mais exclusivos.  

Lançaram recentemente as Josefinas Sal Azul Persa, as 

«mais caras sabrinas do mundo», adornadas com ouro e 

topázio. Existia uma lacuna no segmento premium de cal-

çado simultaneamente confortável e exclusivo?

É muito mais do que isso. Estas Josefinas não se limitam 

aos materiais. Elas são o nosso manifesto à arte de criar à 

mão e à valorização dessa arte, que pode ser sentida num 

par de sapatos. O savoir-faire não é mensurável. A criação 

de um par de sapatos pode ser facilmente relacionada com 

o conhecimento necessário para criar uma joia perfeita. Ao 

You studied architecture. What led you to take on the 

challenge of creating Josefinas?

I am the granddaughter of a shoemaker, I did ballet for 

ten years, I am naturally proud of Portuguese products – all 

this combined naturally and gave rise to Josefinas. I didn’t 

quit my career as an architect; I still work in the field, but 

not full time. Architecture is present in my life; I will nev-

er abandon it. It helped me and helps me to know how to 

structure a project and to bring it to fruition. It was, and is, 

fundamental to creating Josefinas.

And why design ballet flats and not another type of shoe?

Creating practical, elegant footwear, that honoured 

my past as a ballet dancer and the future of the modern  

Portuguese woman – this was my dream and goal. I quick-

ly came to the concept of ballet flats.

How do you create a brand of luxury ballet flats, when 

normally this word is primarily associated with high heels?

The Josefinas brand figures within the new class of af-

fordable luxury. Each pair of Josefinas is made by hands 

that have years of history 

and expertise in the art of 

making exceptional shoes. 

There is passion and there 

is soul in Josefinas. They are 

made by people, each cut 

made to the leather, each 

line that joins their parts to 

perfection. We value details. 

Details are extremely im-

portant. Of course we only use the finest materials when 

making Josefinas. And this can be seen in the quality and 

in the comfort. The Josefinas brand has an aura, a very 

special soul.

What kind of woman wears Josefinas?

The women who wear Josefinas are, for the most part, 

independent, modern. They value products of great quality 

and which are more exclusive.

You recently launched the Josefinas Blue Persian Salt, 

the «most expensive ballet flats in the world», adorned 

with gold and topaz. Was there a gap in the premium seg-

ment of footwear that is both comfortable and exclusive?

It is so much more than this. These Josefinas aren’t just 

about materials. They are our manifesto to the art of hand-

craft and to valuing this art, which can be felt in a pair of 

shoes. Savoir-faire is not something you can measure. 

The creation of a pair of shoes can be easily related to the 

expertise needed to create a perfect piece of jewellery. In 

joining these arts, something unique is born, lifting shoes 

«Adoro sentar-me no estirador e 
idealizar, apenas com papel e lápis, 
novas Josefinas» \\  «I love to sit 

at the drawing board and come up 
with new Josefinas, with nothing but 

paper and pencil»
juntar estas artes, algo único nasce, elevando os sapatos 

para um novo estado, o de arte. Um sapato feito à mão tem 

a singularidade e a mística que apenas uma pedra preciosa 

pode reproduzir. As Josefinas Sal Azul Persa incorporam 

todo este savoir-faire com joias em ouro e topázios.

O que a inspira quando desenha os novos modelos? 

Inspiro-me em viagens e aventuras. A minha mais re-

cente inspiração foram os ricos contos das «1001 Noites». 

Para mim, é uma paixão desenhar e criar as Josefinas. 

Adoro sentar-me no estirador e idealizar, apenas com pa-

pel e lápis, novas Josefinas.

Uma das particularidades das Josefinas é o cordão ser 

ajustável, ao invés de meramente decorativo. Porquê  

este pormenor?

Os detalhes são extremamente importantes para mim e a 

funcionalidade do cordão das Josefinas é um dos muitos re-

flexos disso. Esta particularidade permite apertar ou alargar 

as Josefinas de acordo com a necessidade de cada pé. 

As Josefinas são exclusivamente feitas em Portugal, por 

artesãos portugueses e com materiais nacionais. Esta op-

ção é um dos pilares da marca?

to a new state, that of art. A handmade shoe has the singu-

larity and mystique that only a precious stone can repro-

duce. The Josefinas Blue Persian Salt feature all this savoir-

faire with jewellery made from gold and topazes. 

What inspires you when you design new models?

I find my inspiration in travel and adventures. My latest 

inspiration was the rich stories of the «1001 Nights». For 

me, it is a passion to design and create Josefinas. I love to 

sit at the drawing board and come up with new Josefinas, 

with nothing but paper and pencil. 

One of the features particular to Josefinas is that the 

lace is adjustable, as opposed to merely decorative. Why 

this detail?

Details are extremely important for me and the func-

tionality of the lace of the Josefinas is one of the many re-

flections of this. This feature allows you to tighten or loosen 

the Josefinas according to the needs of each foot.

Josefinas are made exclusively in Portugal, by Portu-

guese craftsmen and with national materials. Is this option 

one of the pillars of the brand?
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Sem dúvida! A grande maioria dos produtos utilizados 

na confeção das Josefinas é oriunda de Portugal e, sempre 

que possível, optamos por essa origem. A criação à mão 

por mestres sapateiros torna as Josefinas únicas e de uma 

grande qualidade, pelo que nunca abdicaremos disto. 

São a primeira marca nacional recomendada pelo  

Instagram. Qual tem sido a importância das redes sociais 

no crescimento da marca?

Somos uma empresa digital e, como tal, sermos reco-

mendadas por uma das maiores redes sociais, com maior 

relevância na atualidade, foi um grande «prémio», um 

enorme reconhecimento. Para além disso, no ano 2014 ga-

nhámos o prémio Mercúrio pelo melhor negócio online, o 

que para nós foi uma enorme recompensa. Tudo isto só nos 

faz sentir que estamos no bom caminho, que as Josefinas 

vão longe e vão fazer história para Portugal.

Podemos esperar novos produtos, além das sabrinas? 

Estamos a prever, a curto/médio prazo, diversificar a 

marca para outros modelos, que personifiquem o conceito 

base das Josefinas: elegância, conforto e savoir-faire. 

Without a doubt! The vast majority of products used 

when making Josefinas comes from Portugal and, when-

ever possible, we opt for this origin. Handcrafting by ex-

pert shoemakers makes the Josefinas unique and of great 

quality, and this is something we will never change.

Yours is the first national brand to be recommended by 

Instagram. How important have social networks been in 

the brand’s growth?

We are a digital company and, as such, being recom-

mended by one of the largest social networks, of great rel-

evance in today’s world, was a great «prize», a huge rec-

ognition. In addition to this, in 2014 we won the Mercúrio 

award for the best online business, which was a great re-

ward for us. All this only goes to make us feel that we are 

on the right path, that Josefinas will go far and they will 

make history for Portugal.

Can we expect new products, beyond ballet flats?

We are aiming, within the short/medium term, to di-

versify the brand to include other models, which person-

ify the concept underlying Josefinas: elegance, comfort  

and savoir-faire.

Fundada em 1843 por Joseph Krug, a Krug segue até hoje o 

mesmo lema: proporcionar aos seus clientes uma experiên-

cia máxima de prazer ao saborear os seus champagnes. 

Foi o savoir-faire centenário da Krug, aperfeiçoado ao longo 

de mais de 170 anos, que deu origem ao extraordinário Krug 

Clos du Mesnil 2000. Fruto de uma pequena vinha com ape-

nas 1,84 hectares, situada no coração de Mesnil-sur-Oger, 

uma das mais conceituadas vilas para a casta Chardonnay, 

na região de Champagne, o raro Krug Clos du Mesnil 2000 

proporciona uma excecional experiência sensorial, sendo 

ideal para acompanhar sabores exclusivos como carpaccio 

de lagostins ou vieiras marinadas em aneto. 

Founded in 1843 by Joseph Krug, Krug follows the same 

motto to this day: providing its customers with a maximum 

pleasure experience when savouring its champagnes.

The age-old savoir-faire of Krug, perfected over more than 

170 years, has given rise to the extraordinary Krug Clos du 

Mesnil 2000. The product of a small vineyard covering just 

1.84 hectares, located in the heart of Mesnil-sur-Oger, one 

of the best reputed towns for the Chardonnay grape variety, 

in the Champagne region, the rare Krug Clos du Mesnil 2000 

provides an exceptional experience for the senses, and is 

ideal for accompanying exclusive flavours such as langous-

tine carpaccio, or dill marinated scallops.

KRUG

\\QUINTESSENCE
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Less is More é o conceito chave da primeira coleção 

ready-to-wear de marca própria da Fashion Clinic, a re-

conhecida loja portuguesa multimarcas. 

Dirigida ao homem clássico dos dias de hoje, que pro-

cura peças intemporais, básicos com corte elegante e 

materiais e acabamentos de incontestável qualidade, a 

coleção primavera-verão da Fashion Clinic está dispo-

nível nas lojas de Lisboa e do Porto. 

Dando especial atenção ao fitting, a coleção inclui bla-

zers, coletes, fatos, calças, calções, malhas e camisas, 

nos quais foi dada primazia a tecidos confortáveis, 

como linho, lã fresca, algodão, caxemira leve e seda. 

Less is More is the key concept behind the first ready-

to-wear collection from the own label of Fashion Clinic, 

respected Portuguese multi-brand store.

Aimed at today’s classic man, who is looking for pieces 

that are timeless, basic but elegantly cut, with materials 

and finishes of undeniable quality, the spring-summer 

collection from Fashion Clinic is available at its Lisbon 

and Oporto stores.   

Paying special attention to fitting, the collection in-

cludes blazers, waistcoats, suits, trousers, shorts, knit-

wear and shirts, in which priority has been given to 

comfortable fabrics, such as linen, cool wool, cotton, 

light cashmere and silk.

FASHION CLINIC

O espírito da Montblanc Meisterstück Fountain Pen, 

lançada em 1924, foi o ponto de partida para a criação, 

em 2014 e por ocasião dos 90 anos da lendária cane-

ta, de uma nova coleção de relógios. A partir de 2015, 

a Heritage Spirit Collection, uma gama de relógios ele-

gantes e refinados, passou a integrar a linha de reló-

gios da marca, tendo o Montblanc Heritage Spirit Orbis  

Terrarum como um dos seus elementos mais fascinan-

tes. Requintado, este novo modelo distingue-se sobre-

tudo por indicar a hora em 24 fusos horários num mos-

trador prático e intuitivo, sendo o companheiro ideal 

para os apaixonados por viagens.  

The spirit of the Montblanc Meisterstück Fountain Pen, 

launched in 1924, was the starting point for the creation, 

in 2014 and on the occasion of 90 years of this legend-

ary pen, of a new collection of watches. As of 2015, the 

Heritage Spirit Collection, a range of elegant and stylish 

watches, became part of the brand’s range of timepieces, 

with the Montblanc Heritage Spirit Orbis Terrarum one 

of its most fascinating pieces. Exquisite, this new model 

stands out above all else for the fact that it can tell the 

time in 24 different time zones on a practical and intui-

tive dial, making it the ideal companion for globetrotters.

MONTBLANC

Captando a essência requintada da Bentley, a nova fra-

grância da icónica marca britânica eleva os padrões de 

luxo no que aos perfumes diz respeito. Resultado de 

uma interessante combinação de sensualidade e so-

fisticação, o novo Bentley Infinite foi pensado para o 

homem contemporâneo ativo, que procura acessórios 

com caráter e com um toque de distinção e qualidade.

Disponível em duas expressões, eau de toilette e eau de 

parfum, o novo Bentley Infinite chega às melhores per-

fumarias em abril. 

Capturing the refined essence of Bentley, the new fra-

grance from the iconic British brand raises the bar 

when it comes to luxury in perfumes. Resulting from an 

interesting combination of sensuality and sophistica-

tion, the new Bentley Infinite has been designed for ac-

tive contemporary men, who look for accessories that 

have character and a touch of distinction and quality.

Available in two expressions, eau de toilette and eau de 

parfum, the new Bentley Infinite arrives at leading per-

fume stores in April.

BENTLEY

Villas&Golfe  \\ 117 



118 \\  Villas&Golfe Villas&Golfe  \\ 119 

Produzidos a partir do melhor couro italiano, os artigos 

em couro da Montegrappa espelham os valores acumu-

lados pela marca ao longo de mais de 100 anos de história 

a criar instrumentos de escrita e outros acessórios: qua-

lidade e funcionalidade. 

Elegantes e práticos, estes produtos em couro são de-

senhados para tirar o máximo partido das virtudes do 

material e decorados para se adaptarem a diferentes 

personalidades. Pensando nos viajantes inveterados, 

a Montegrappa apresenta uma linha decorada em azul 

com detalhes em cinza, que reflete as cores do mar e do 

céu, transmitindo imediatamente a sensação de aventu-

ra e descoberta associada a cada viagem.  

Produced from the finest Italian leather, the leather 

items from Montegrappa reflect the values accumu-

lated by the brand over more than 100 years of history 

creating writing instruments and other accessories: 

quality and functionality.

Elegant and practical, these leather products are de-

signed to make the very most out of the virtues of the 

material and decorated to adapt to different personali-

ties. Designed with habitual travellers in mind, Monte-

grappa presents a range decorated in blue with grey de-

tails, which reflects the colours of the sea and of the sky, 

immediately transmitting the sensation of adventure 

and discovery associated with every journey.

MONTEGRAPPA
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Considerada uma das vodkas mais puras e exclusivas do 

mundo, a luxuosa Kors é feita a partir de uma receita se-

creta desenvolvida no início do século XX para Nicolau II, o 

último czar da Rússia. 

Produzida num processo de destilação extremamente 

complexo a partir da mais pura água dos Alpes Italianos e 

dos melhores grãos de trigo e centeio, oriundos de 12 paí-

ses, cada vodka é criada em edições limitadas. A garrafa, 

de cristal, é manufaturada e decorada com ouro de 24 qui-

lates, numerada e associada a um cliente específico.

Considered one of the purest and most exclusive vodkas 

in the world, the luxurious Kors is made according to a se-

cret recipe developed at the start of the 20th century for 

Nicholas II, the last tsar of Russia.

Produced in an extremely complex distillation process 

from the purest of water from the Italian Alps and from 

the finest wheat and rye grain, sourced from 12 countries, 

each vodka is created in limited editions. The bottle, made 

of crystal, is manufactured and decorated with 24-carat 

gold, numbered and associated with a specific customer.  

KORS

Cosmos, Astrea e Olympia são aos elementos da nova 

coleção de instrumentos de escrita da Versace. De de-

sign contemporâneo e repleta de detalhes icónicos, 

esta exclusiva coleção segue os elevados padrões de 

qualidade associados à marca de luxo. 

Com uma ergonomia cuidadosamente estudada, cada 

um dos três modelos é feito a partir de materiais de 

elevada qualidade, estando disponível em diversas 

cores e acabamentos. 

Cosmos, Astrea and Olympia are the members of the 

new writing instrument collection from Versace. Con-

temporary in design and rich in iconic detailing, this ex-

clusive collection remains true to the high quality stand-

ards associated with the luxury brand.

Featuring carefully studied ergonomics, each of the 

three models is made from materials of exceptional 

quality and available in a choice of colours and finishes.

VERSACE

OPINIÃO \\ OPINION

Em 1938 Linus Pauling dizia que «substâncias que são fa-

bricadas pelo organismo ou ingeridas via alimentação, es-

senciais para a manutenção da vida, podem ser utilizadas 

para melhorar a saúde humana». É destas teorias e cons-

tatações que surge o conceito da Nutrição Ortomolecular. 

Desde sempre advogo e defendo os princípios ortomole-

culares, que visam restabelecer a concentração ótima de 

nutrientes e micronutrientes nas células. Quer isto dizer 

que as nossas células devem ter uma boa proporção de vi-

taminas, minerais, oligoelementos (microminerais), ami-

noácidos, ácidos gordos essenciais, hormonas e enzimas, 

sendo esse equilíbrio essencial à estabilidade de todo o 

nosso organismo.

Só através desta fórmula equilibrada é possível prevenir a 

doença e manter a saúde, tornando-se também importan-

te repor esta harmonia celular para complementar e oti-

mizar qualquer tratamento médico convencional.

Tornava-se, portanto, imperativo no decurso da minha 

carreira profissional desenvolver uma linha de suplemen-

tos que permitisse atuar diretamente no ambiente celular, 

repondo eficazmente os níveis ótimos de nutrientes e mi-

cronutrientes, de modo a colmatar as carências detetadas 

através do Check-Up Ortomolecular, um exame disponível 

em todas as Clínicas do Tempo.

A Nutrição Ortomolecular faz parte de um estilo de vida 

saudável, com uma alimentação correta e um nível de 

exercício físico adequados às necessidades individuais. 

Quer isto dizer que deve ser primeiro avaliada a bioquími-

ca individual, para definição das carências existentes ao 

nível celular para determinado indivíduo. Depois, deve ser 

implementada uma correta educação alimentar, com a ne-

cessária suplementação, que, mais do que uma mera dieta, 

deve ser transformada numa verdadeira filosofia de vida 

em prol da saúde e do bem-estar global, físico e mental.

A Busca do Equilíbrio  

In 1938 Linus Pauling said that «substances that are 

produced by the body or ingested via food, essential for 

maintaining life, can be used to improve human health». 

From these theories and findings comes the concept of 

Orthomolecular Nutrition.

I have always advocated and defended orthomolecular 

principles, the aim of which is to re-establish the ideal 

concentration of nutrients and micronutrients in cells. This 

means that our cells should have the right proportion of 

vitamins, minerals, trace elements (microminerals), amino 

acids, essential fatty acids, hormones and enzymes. This 

balance is essential to the stability of our entire body.

Only through this balanced formula can we prevent illness 

and stay healthy. It also becomes important to restore 

this cellular harmony to complement and optimise any 

conventional medical treatment.

It has therefore proved imperative throughout my 

professional career to develop a range of supplements 

that allows you to act directly in the cellular environment, 

effectively restoring the ideal levels of nutrients and 

micronutrients, so as to remedy any shortcomings 

detected by the Orthomolecular Check-up, an examination 

available at all Clínica do Tempo clinics.

Orthomolecular Nutrition is part of a healthy lifestyle, with 

a correct diet and level of physical exercise suitable to 

individual needs. This means that individual biochemistry 

should first be assessed, to define the shortcomings that 

exist at cellular level in a given individual. Then a correct 

food education should be implemented, with the necessary 

supplements, which, more than just a diet, should be 

transformed into a veritable life philosophy in favour of 

health and of overall wellness, physical and mental. 

The Quest for Balance

+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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Genética Desportiva \\ Sporty Genetics

LUXURY  STYLE

An impressive artwork of engineering, the new BMW M6 

Coupé declares the explosive potential of its performance 

even before the first movement.

Designed with an athletic and assertive appearance, the 

fascinating M6 Coupé adds an ultra light carbon roof to its 

aerodynamic bodywork, which collaborates to visually 

lower the centre of gravity. This inheritance, from its mo-

torsport background, is extended into the interior, where 

the choice of BMW Individual optional equipment enables 

you to make the sports personality even more obvious.

Equipped with an eight cylinder petrol powered M 

TwinPower Turbo engine and 560 horsepower, the BMW 

M6 Coupé accelerates from 0 to 100km/h in 4.2 seconds. 

Decisive technologies such as the Active M Differential and 

the high precision M Suspension ensure a driving experi-

ence that combines adrenalin and safety.

Taking passion for driving one step further, the optional 

Competition pack gives the M6 Coupé 575 horsepower, 

providing optimised driving dynamics and racetrack  

level performance.

 Com 560 cv de potência, o BMW 
M6 Coupé acelera dos 0 aos 100 
km/h em 4,2 segundos. \\ With 

560 horsepower, the BMW M6 
Coupé accelerates from 0 to 100 

km/h in 4.2 seconds.
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Uma impressionante obra de arte da engenharia, o novo 

BMW M6 Coupé declara o potencial explosivo do seu de-

sempenho antes mesmo do primeiro movimento. 

Desenhado com uma aparência atlética e assertiva, o fas-

cinante M6 Coupé soma à carroçaria aerodinâmica um te-

jadilho em carbono ultra-leve, que colabora para baixar vi-

sualmente o centro de gravidade. Esta herança, que traz do 

desporto motorizado, é prolongada até aos interiores, onde a 

escolha de equipamento opcional BMW Individual permite 

tornar a personalidade desportiva ainda mais evidente.  

Equipado com motor M TwinPower Turbo de oito cilin-

dros a gasolina e uma potência de 560 cv, o BMW M6 Coupé 

acelera dos 0 aos 100 km/h em 4,2 segundos. Tecnologias 

decisivas como o Diferencial Ativo M e a Suspensão M de 

elevada precisão garantem uma experiência de condução 

que alia adrenalina e segurança. 

Levando a paixão de conduzir ainda mais além, o pack 

opcional Competition confere 575 cv ao M6 Coupé, propor-

cionando uma dinâmica de condução otimizada e perfor-

mances ao nível de uma pista de competição. 
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AZIMUT 77S
Beleza Desportiva \\ Sporting Beauty 

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY AZIMUT YACHTS

Com unidades vendidas antes mesmo do seu lança-

mento oficial, no final de 2014, o Azimut 77S promete seguir 

as passadas de sucesso do 55S, do qual já foram entregues 

cerca de 40 exemplares em apenas dois anos. 

Extremamente funcional e espaçoso, o novo elemento 

da coleção S da Azimut Yachts é sinónimo de beleza com-

binada com personalidade desportiva, mantendo sempre o 

equilíbrio entre design inovador, tecnologia e funcionalida-

de com que o estaleiro italiano assina todos os seus mode-

los mais recentes. 

Projetada por Stefano Righini, a silhueta aerodinâmica 

do Azimut 77S é complementada por interiores elegantes 

With boats sold even before its official launch, at the end 

of 2014, the Azimut 77S promises to follow in the success-

ful wake of the 55S, of which 40 examples have already 

been delivered in just two years.

Extremely functional and spacious, the new member 

of the Azimut Yachts’ S Collection is synonymous with 

beauty combined with a sporty personality, while keeping 

up the balance between innovative design, technology and 

functionality, which is the trademark of all the Italian ship-

builder’s latest models. 

Designed by Stefano Righini, the aerodynamic silhouette 

of the Azimut 77S is complemented by elegant interiors  
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pensados por Carlo Galeazzi. Unindo-se aos telhados de 

vidro, as enormes portas envidraçadas da entrada e as 

amplas janelas laterais inundam de luz natural os espaços 

interiores. Além da cabine do proprietário, a cabine VIP e as 

duas cabines laterais reservadas aos convidados, o barco 

desportivo está ainda equipado com uma área reservada 

à tripulação, localizada abaixo do convés, na popa, e com 

capacidade para três tripulantes. 

Em vez da tradicional configuração de dois motores, o 

desportivo está equipado com três motores Volvo Penta 

900 a diesel, cada um com transmissão IPS. Uma quilha 

desenhada especialmente para prestações superiores 

permite que a velocidade máxima seja acima dos 36 nós.

created by Carlo Galeazzi. Joining the glass roofing, the 

huge glazed entrance doors and the large side windows 

let natural light flood into the interior spaces. Besides the 

owner’s cabin, the VIP cabin and the two side cabins for 

guests, the sporty boat also features an area reserved for 

the crew, which is located below deck, at the stern, with 

room for three crew members. 

Instead of the traditional configuration of two engines, 

this sporty vessel is equipped with three Volvo Penta 900 

diesel engines, each with IPS transmission. A keel specifi-

cally designed for superior performance ensures that the 

top speed is greater than 36 knots. 



Villas&Golfe  \\ 131 

A Gulfstream fez um upgrade ao seu maior jato executi-

vo, o G650, que surge agora com a insígnia G650ER, assu-

mindo proezas que nenhum outro jato executivo se revela 

capaz de alcançar. Detentor de mais 926 km de autonomia 

relativamente ao seu antecessor, o novo avião é capaz de 

voar, sem interrupções, 13.890 km, a Mach 0.85 com oito 

passageiros a bordo, e 11.853 km a Mach 0.90 (velocidade 

máxima), números que lhe permitem poder viajar conti-

nuamente entre Nova Iorque e Hong Kong, por exemplo.

Herdando a mesma cabine, aviónica e sistemas do 

G650, que continuará igualmente disponível no mercado, o 

G650ER pode transportar até 18 passageiros. As primeiras 

entregas do novo jato já foram feitas, podendo os proprie-

tários do G650 também atualizá-lo para a nova versão.

Gulfstream had given its largest business jet, the G650, 

an upgrade, which now makes it the G650ER, capable of 

feats no other business jet appears to be able to achieve. 

With a range some 926 km greater than its predecessor, 

the new aircraft is able to fly, without interruption, 13,890 

km, at Mach 0.85, with eight passengers on board, and 

11,853 km at 0.9 mach (top speed), figures that would allow 

it to fly nonstop from New York to Hong Kong, for example.

Inheriting the same cabin, avionics and systems as the 

G650, which is still available on the market, the G650ER 

can carry up to 18 passengers. The first deliveries of the 

new jet have already been made, with G650 owners also be 

able to update it for the new version.  Velocidade Intransponível \\ Insurmountable Speed

GULFSTREAM G650ER
TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION

LUXURY  STYLE



PEARL BAY RESIDENCE

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ADAM LETCH

Abraço de Sol e Mar
Embraced by Sun and Sea

LUXURY  STYLE



De um lado, o verde intenso de uma reserva natural, do 

outro, o mar que se estende até onde a vista alcança. Entre 

estes dois mundos, a Pearl Bay Residence, uma casa de so-

nho, erigida num local também ele quimérico, descrito pelo 

arquiteto do projeto como «um lugar glorioso»: na costa 

oeste da África do Sul, 90 km a norte da Cidade do Cabo.

Pretendia-se uma casa que funcionasse, de imediato, 

como segunda habitação, mas com todas as acomoda-

ções de uma casa padrão; que se voltasse para o oceano; 

e que cumprisse um orçamento limitado. Inspirado pela 

On one side, the intense green of a nature reserve, on 

the other, the sea, stretching out at far as the eye can see. 

Between these two worlds stands the Pearl Bay Residence, 

a dream home, built in an equally incredible location, de-

scribed by the project’s architect as «a glorious site»: on 

the west coast, 90 km north of Cape Town, in South Africa.

The intention was a house that immediately functions 

as a holiday home, but with all the amenities of a normal 

home; that faces the ocean; and which observes a limited 

budget. Inspired by the west coast landscape and its white 

paisagem da costa oeste e suas casas brancas, que lem-

bram o Mediterrâneo, e ultrapassando as barreiras da mor-

fologia do terreno, o gabinete de arquitetura australiano 

Gavin Maddock Design Studio (GMDS) optou habilmente 

por uma estrutura retangular de 600 m2 dividida em dois 

andares, com espaços de vivência no exterior. A residência 

é composta por três quartos, quatro casas de banho, salas 

de estar e jantar generosas, uma galeria, escritório, decks, 

terraços e varandas, quase todos com vistas de mar.

houses, reminiscent of the Mediterranean, and overcom-

ing the barriers thrown up by the morphology of the land, 

Australian architecture practice Gavin Maddock Design 

Studio (GMDS) skilfully opted for a two-storey, rectangular 

structure of 600 sqm, with outdoors living spaces. The resi-

dence features three bedrooms, four bathrooms, generous 

living and dining rooms, a gallery, a study, decks, terraces 

and balconies, almost all with sea views.
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Todos os elementos contribuem para 
um fluxo contínuo entre os espaços e 

para uma conexão ininterrupta entre o 
interior e o exterior.  \\ Every element 

contributes to a continuous flow between 
the spaces and to an uninterrupted 

connection between inside and outside.
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A verticalidade do edifício, a galeria que une os dois blo-

cos, o branco das paredes, as lajes de betão, a abundância 

de vidro e as texturas contribuíram para um fluxo contínuo 

entre os espaços e para uma conexão ininterrupta entre o 

interior e o exterior. Também os interiores, da autoria do 

mesmo gabinete, foram pensados para satisfazer os níveis 

de comodidade. As cores, as texturas, a lareira, os ladri-

lhos de granito proporcionam privacidade e conforto e, 

simultaneamente, a sensação de se estar no exterior. É 

como se o mar e o sol se espreguiçassem pela casa e a 

abraçassem languidamente…

The vertical nature of the building, the gallery joining the 

two blocks, the white of the walls, the concrete floor slabs, 

the abundance of glass and the textures contribute to a 

continuous flow between the spaces and to the uninter-

rupted connection between inside and outside. The inte-

riors, designed by the same practice, were also conceived 

to satisfy comfort levels. The colours, the textures, the fire-

place, the granite tiles provide privacy and comfort and, at 

the same time, the feeling of being outside. It’s as if the sea 

and the sun were stretching towards the house, and slowly 

embracing it… 
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The Volvo Ocean Race is set to return to Lisbon, the only 

European capital to host what is one of the world’s great-

est sailing events, between May 25 and June 07. During 14 

days the largest round the world yacht race, which in total 

features nine stages and passes through 11 different ports, 

places the Portuguese capital on the world sailing stage.

The seven competing teams set off from Alicante on  

October 11, 2014 and will complete the 2014/2015 edition of 

the Volvo Ocean Race in Gothenburg on June 27 this year, 

having sailed 38,739 nautical miles around the world. 

É entre 25 de maio e 7 de junho que a Volvo Ocean Race 

regressa a Lisboa, a única capital europeia a receber aquele 

que é um dos maiores eventos náuticos mundiais. Durante 

14 dias, a maior regata à volta do mundo, que ao todo inclui 

nove etapas e a passagem por 11 portos diferentes, coloca a 

capital portuguesa no palco mundial da vela.  

As sete equipas em competição saíram de Alicante a 11 de 

outubro de 2014 e irão terminar a edição 2014/2015 da Volvo 

Ocean Race em Gotemburgo a 27 de junho deste ano, após 

percorrerem 38.739 milhas náuticas à volta do mundo.

VOLVO OCEAN RACE 

The Grand Palais, in Paris, is getting ready to hold, on April 

10-12, the sixth edition of the international show jumping 

competition Saut Hermès.

This exceptional competition, classified as CS1 5*, the high-

est level of international equestrian competition, will bring 

together in the very heart of the French capital the finest 

horses and riders in the world. During the event, 20 young 

riders will also have the opportunity to present them-

selves, taking part in the Talent Hermès.

Once again, the preparations and coordination of the event 

will be in the hands of French rider Michel Robert, sports 

consultant for the Saut Hermès at the Grand Palais, and of 

German course designer Frank Rothenberger.

O Grand Palais, em Paris, prepara-se para receber, nos dias 

10, 11 e 12 de abril, a sexta edição do concurso internacional 

de saltos Saut Hermès. 

Esta excecional competição, classificada como CSI 5*, o 

mais elevado nível das competições internacionais hípi-

cas, irá reunir em pleno coração da capital francesa os me-

lhores cavalos e cavaleiros do mundo. Durante o evento, 20 

jovens cavaleiros terão ainda oportunidade de se apresen-

tar, participando no Talent Hermès. 

Mais uma vez, a preparação e coordenação do concurso 

ficará a cargo do cavaleiro francês Michel Robert, conse-

lheiro desportivo para o Saut Hermès no Grand Palais, e do 

course designer alemão Frank Rothenberger.

SAUT HERMÈS 

©MARC BOW/VOLVO OCEAN RACE©FRÉDÉRIC CHÉHU

\\SPORT SHOTS
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RICARDO SANTOS
«O golfe necessita de mais promoção»

«Golf needs more promotion»

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 ©HÉLDER SANTOS; 2 ©GETTY IMAGES

PREMIUM SPORTS

Considerado o melhor golfista português de todos os 

tempos, foi em 2012 que Ricardo Santos fez história ao 

tornar-se o primeiro português nascido e formado no 

país a conseguir alcançar o principal circuito de golfe 

profissional europeu: o PGA European Tour. Embora não 

se tenha apurado na última época para o circuito europeu, 

o golfista algarvio – que aos 32 anos ocupa o 144.º lugar 

no ranking europeu e a 567.ª posição no ranking mundial 

– revela-se empenhado em garantir o cartão para 2016 e 

em vencer torneios. 

Como descreve a sua paixão pelo golfe?

Comecei a jogar golfe aos nove anos e sempre foi o que 

mais quis fazer na vida. Sempre fui muito competitivo, e no 

golfe preencho essa necessidade que é constante, porque 

podemos sempre fazer melhor, jogar melhor, ganhar…

Quais os jogadores de golfe que mais admira?

Tiger Woods, Rory McIlroy, Fred Couples, entre outros.

Como encara a designação de «melhor golfista portu-

guês de todos os tempos»? Sente que pode conquistar 

um lugar entre os melhores 

jogadores do mundo?

Encaro com muita honra e 

orgulho, mas também com 

responsabilidade, e claro 

que o objetivo é tentar che-

gar o mais longe possível, 

embora não me concentre 

nos resultados; prefiro con-

centrar-me no trabalho em que acredito e esperar que os 

resultados apareçam naturalmente.  

Quais os momentos da sua carreira, até ao momento, 

que guarda na memória com mais carinho?

Talvez as vitórias no Challenge Tour e no European Tour, 

por terem sido decisivas na minha carreira e o resultado de 

muito trabalho e compromisso.

Olhando para o golfe português, na sua opinião, por que 

há tão poucos jogadores de golfe no país e qual acredita ser 

o caminho a seguir para inverter esta tendência?

Creio que ainda é uma questão cultural. O golfe necessita 

de mais promoção, mais atenção mediática, mais referên-

cias, e depois também de condições mais convidativas à 

prática da modalidade. Embora existam vários campos e 

clubes a oferecer já condições bastante acessíveis para a 

prática da modalidade a jogadores nacionais federados e a 

fazerem grandes investimentos no ensino da modalidade 

nas camadas jovens, inclusivamente em parcerias com 

estabelecimentos de ensino através do desporto escolar, 

é necessário ultrapassar o estigma que o golfe ainda tem 

de ser um desporto elitista e inacessível. A Federação tem 

Considered the best Portuguese golfer of all time, in 

2012 Ricardo Santos made history by becoming the first  

Portuguese person born and trained in the country to 

manage to reach the main European professional golf cir-

cuit: the PGA European Tour. Although he did not qualify 

for the European circuit last season, the golfer from the  

Algarve – who at 32 is placed 144th in the European ranking 

and 567th in the world ranking – is committed to gaining 

the tour card for 2016 and to winning tournaments.

How would you describe your passion for golf?

I started playing golf at the age of nine and it has always 

been the thing I most wanted to do in life. I have always 

been very competitive, and with golf I quench this constant 

need, because you can always do better, play better, win…

Which golfers do you most admire?

Tiger Woods, Rory McIlroy, Fred Couples, among others. 

How do you feel being called «best Portuguese golfer 

of all time»? Do you feel that you could conquer a place 

among the world’s best players?

I feel very honoured and 

proud, but I also feel some 

responsibility, and of course 

the goal is to try to go as far 

as possible, although I don’t 

focus on results; I prefer to 

concentrate on the work I 

believe in and hope the re-

sults come naturally.

What moments in your career, until now, do you look at 

with the fondest memories?

Perhaps the victories on the Challenge Tour and on the 

European Tour, as they were decisive in my career and the 

result of a great deal of work and commitment.

With Portuguese golf in mind, in your opinion, why are 

there so few golfers in the country and what do you think 

would be the path to follow to change this trend?

I believe that it is still a matter of culture. Golf needs 

more promotion, more media attention, more big names, 

and then conditions that are more conducive for playing 

the sport. Although there are many courses and clubs 

already offering very affordable conditions for national 

federated players to take part in the sport, and mak-

ing major investments in teaching the sport to younger 

players, including partnerships with teaching institu-

tions through school sports, we need to overcome the 

stigma that golf still has of being an elitist and unaf-

fordable sport. The Portuguese Golf Federation has also 

made great efforts through its Youth Development Golf 

«É necessário ultrapassar o estigma 
que o golfe ainda tem de ser um 

desporto elitista e inacessível» \\ 
«We need to overcome the stigma 
that golf still has of being an elitist 

and unaffordable sport»
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desenvolvido também grandes esforços através do Projeto 

de Desenvolvimento Juvenil de Golfe junto do público em 

geral, com presenças nos principais shoppings do país e 

em eventos infantis/juvenis.

Que perspetivas tem para o futuro do golfe em Portugal?

Acredito que este tipo de iniciativas entre a Federação e 

os privados, o aparecimento de mais e novas referências 

para a modalidade, mas também de uma maior cobertura 

mediática, vão contribuir para o seu desenvolvimento.

O golfe é uma modalidade desportiva que, pelas suas 

características, promove o contacto com a natureza, a con-

centração, inclusivamente a educação, e penso que esses 

são valores cada vez mais apreciados. Por outro lado, é 

possível praticar-se em qualquer idade e em pé de igual-

dade por iniciados e profissionais.

Também sei que está neste momento a preparar-se um 

projeto de apoio a jovens jogadores de alta competição 

e profissionais na transição que certamente contribuirá 

para a consolidação do golfe profissional português com 

a confirmação de novas referências que contribuam para 

a promoção da modalidade, quer a nível nacional, quer na 

promoção de Portugal como destino turístico de excelên-

cia para a sua prática.

Qual o balanço que faz de 2014?

Faço um balanço positivo. Embora não tenha alcançado 

o meu principal objetivo, não foi uma má época. Foi menos 

conseguida, mas tirei algumas conclusões e neste mo-

mento estamos a limar arestas para que esta época seja 

melhor, se possível a melhor!

Quais as suas ambições para o futuro?

Garantir o cartão para 2016 e vencer torneios!

Project for the general public, appearing at major shopping 

centres and at children’s events.

What outlook do you see for the future of golf in Portugal?

I believe that this kind of initiative between the  

Federation and individuals, the appearance of more and 

new names in the sport, but also with greater media cov-

erage, will contribute to its development.

Golf is a sport that, given its characteristics, promotes 

contact with nature, concentration, including education, 

and I think that these are values that are increasingly ap-

preciated. On the other hand, you can play it at any age and 

on an equal footing, whether a beginner or a professional.

I also know that a support project is being prepared at 

the moment, for helping young players in high competi-

tion and transitional professionals, which will certainly 

contribute to the consolidation of Portuguese profession-

al golf, by confirming new names and thus contributing 

to the promotion of the sport, both on a national level, and 

by promoting Portugal as an exceptional tourist destina-

tion for playing golf.

How was 2014 for you?

It was a positive year. Although I didn’t achieve my pri-

mary goal, it wasn’t a bad season. It wasn’t so successful, 

but I drew some conclusions and at the moment we are 

doing some fine-tuning so that this season will be better 

and, if possible, the best!

What ambitions do you have for the future?

Ensuring the tour card for 2016 and winning tournaments!

OPINIÃO \\ OPINION

A indústria do golfe em Portugal foi construída com base 

numa inspirada visão empresarial privada aliada a uma rara 

beleza natural. Esta união, apoiada por uma vasta gama de 

campos de golfe de qualidade e por empenhados profissio-

nais do setor, deu origem a clientes fiéis e satisfeitos.

A certa altura, reuniu-se uma série de condições desfavorá-

veis. Baixo nível de desenvolvimento, adversidades econó-

micas, miopia governamental, o enfraquecimento da libra, 

a emergência do «tudo incluído na Turquia», o que fez com 

que os nossos fiéis clientes se virassem para outro lado. 

Apesar das nossas regiões de golfe estarem a enfrentar 

inúmeros desafios, alguns ditados pelos consumidores e 

outros provocados por nós próprios, chegámos a um ponto 

em que o Turismo de Golfe em Portugal tem a oportunida-

de de dar um enorme salto. 

O fortalecimento da libra vai fazer com que o número dos 

nossos clientes aumente consideravelmente. A insta-

bilidade nalguns Destinos de Golfe emergentes faz com 

que outros mercados se sintam cada vez mais atraídos  

para Portugal.

Contudo, a solução para podermos maximizar esta opor-

tunidade insere-se na complicada esfera política. Há uma 

visão política que consiga ver para além das recentes me-

lhorias e construir uma plataforma para um futuro seguro 

para a indústria do golfe português? Um futuro que precisa 

de múltiplos mercados que viajem durante todo o ano para 

as nossas regiões de golfe.

Para alcançar isto, precisamos de uma estratégia inter-

nacional, coordenada, agressiva e bem financiada nos 

mercados chave. Poderemos até um dia ver a TAP voar 

diretamente para Faro! «Dormir, talvez sonhar», como  

diria Shakespeare.

Curiosamente, a nossa indústria do golfe está a começar a 

investir na marca e no serviço, para além de fazer uma boa 

aplicação do dinheiro. Acredito que o setor privado possa 

servir ambos os segmentos, mas estou menos confiante 

em que a conjuntura política possa prestar o apoio essen-

cial para que tal aconteça. Esperemos que eu esteja errado.

O Golfe em Portugal pode «Ganhar Praticantes?» 

The Golf Industry in Portugal was built on the back of 

some inspired entrepreneurial vision allied to a rare natu-

ral beauty. This union, supported by diverse, quality golf 

courses and committed industry professionals, generated 

a loyal and satisfied clientele.

Then we met our «perfect storm». Development ava-

rice, economic woes, government short sightedness, the 

diminishing £, the emergence of «all inclusive Turkey», 

meant our loyal clients’ heads were turned.

Despite our golf regions facing numerous challenges, 

some consumer driven and some self-inflicted, we have 

reached a moment where Golf Tourism in Portugal has the 

opportunity to take a giant leap forward.

The strengthening of the £ is seeing our core golf clientele 

grow substantially. The unrest in the emerging Golf desti-

nations has seen markets become increasingly attracted 

to Portugal. 

However the key to whether we can maximise this oppor-

tunity lies within the complicated political arena. Is there a 

political vision that can see beyond recent improvements 

and build a platform for a secure future for the Portuguese 

golf industry? A future that needs multiple volume mar-

kets travelling year round to our golf regions.

To achieve this we need a co-ordinated, aggressive, well-

funded strategy within key international markets. We may 

one day, even see TAP fly direct to Faro! «To sleep, per-

chance to dream», as «The Bard» would say.

Interestingly our golf industry has started to invest in 

brand and service, in addition to promoting value for mon-

ey. I believe the private sector can deliver both segments, 

but I am less confident in the political scene providing the 

essential support for this. Let us hope I am wrong to doubt.

Can Golf in Portugal «Seize the Day?»

PHIL MORAN
Diretor Comercial da PAGS – Portugal Algarve Golf Services
Commercial Director at PAGS – Portugal Algarve Golf Services
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BARNBOUGLE LOST FARM
Golfe na Tasmânia  \\ Golf in Tasmania

Famosa pela natureza selvagem, pelas praias intocadas 

e pela qualidade dos néctares produzidos nas suas vinhas, 

a costa nordeste da Tasmânia é também um dos melho-

res locais no mundo para construir campos de golfe links. 

É neste contexto imaculado, onde as praias desaguam 

em terrenos sinuosos e ondulados, que encontramos o  

Barnbougle Lost Farm, considerado um dos melhores 

campos australianos pelas publicações especializadas.

Inaugurado em dezembro de 2010, seis anos após a 

abertura do «campo irmão», o Barnbougle Dunes, o  

Barnbougle Lost Farm foi projetado pelo arquiteto Bill  

Coore, da Coore & Crenshaw, para se adaptar e tirar o  

Famous for its wilderness, for its pristine beaches and for 

the quality of the wines produced in its vineyards, the north-

east coast of Tasmania is also one of the best locations in 

the world to build links golf courses. It is in this immaculate 

context, where beaches open out onto sinuous, undulating 

lands, that we find Barnbougle Lost Farm, considered by the 

specialist press as one of Australia’s finest courses. 

Opened in December, 2010, six years after its brother 

course, Barnbougle Dunes, was opened, Barnbougle Lost 

Farm was designed by architect Bill Coore, from Coore & 

Crenshaw, to adapt to and make the very most of the nat-

ural lie of the land. With 20 holes, which spread along the 



máximo partido da disposição natural do terreno. Com 20 

buracos, que se espalham ao longo da costa e das dunas, 

o jovem campo apresenta-se como um desafio interessan-

te para golfistas com diferentes níveis de experiência, pelo 

que rapidamente captou o interesse de aficionados do golfe.  

A passagem pelo Barnbougle Lost Farm vai, no entanto, 

muito além das partidas disputadas no campo. Depois de 

um dia entre tacadas, o Barnbougle Spa oferece serenida-

de para corpo e mente antes de uma deliciosa refeição no 

Lost Farm Restaurant, cujas experiências gastronómicas 

prometem retemperar as energias. Após o jantar, o Sports 

Bar é o destino ideal para desfrutar de uma bebida e lem-

brar os momentos mais marcantes do dia, antes de rumar 

a uma das suítes do Lost Farm Lodge para uma noite de 

tranquilidade antes de mais um dia de emoções no campo.  

coastline and the dunes, the young course has proved an 

interesting challenge for golfers with varying levels of ex-

perience, quickly attracting the interest of golf fans.

A visit to Barnbougle Lost Farm involves much more 

however than rounds played on the course. After a day 

on the fairways, the Barbougle Spa offers serenity for the 

body and mind before a delicious meal in the Lost Farm  

Restaurant, the gastronomic experiences of which prom-

ise to restore lost energies. After dinner, the Sports Bar is 

the ideal destination to enjoy a drink and to recall the most 

memorable moments of the day, before heading off to one 

of the suites of the Lost Farm Lodge for a peaceful night 

before another day of emotions on the course.  






