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Come and discover spring with us, celebrate it, provoke it, if 

you need to, even if its moods decide to refresh the days for 

us. It is however towards the sun that hearts turn, towards 

the explosion of colours, towards the aromas of nature in 

bloom. There is new life whichever way you turn and there 

is renewed energy in you, to work, but also to commemo-

rate the joy of life.

In this issue, we bring you plenty of ideas to celebrate. Pack 

your bags and rejoice in spring abroad, in a marvellous spa 

in Mauritius, in a magnificent restaurant in the Netherlands, 

in a luxury hotel on the island of Santorini, in Greece, or 

perhaps on a trip to the unforgettable province of Ontario, 

in Canada. Sail in a dream yacht, drive a convertible, play 

a round of golf and fly! And if it rains?! Have you ever tried 

dancing in the rain?! Or you could go to a museum, or use 

the time to go shopping, bearing in mind, or not, the sugges-

tions offered in our Sixth Sense and Quintessence sections.

Around here, there is spring when we applaud what is 

extraordinary about Portugal: the artistic versatility of 

Mafalda Mendonça; the entrepreneurialism of Susana 

Sequeira; Villa Gondra, a sophisticated residence in Quinta 

do Lago; the impressive photographs of Sebastião Sal-

gado, on show in Lisbon; Luís Campos Ferreira, taking the 

country out into the world; Frato, lifting the term «made in  

Portugal» to new heights; or Paulo Morais, whose critical 

eye of the country has led him to run for the Presidency of 

the Republic.

We could say that the aromas you can smell and the mu-

sic you can hear are the apotheosis of spring. And they are! 

But it is always spring at Cantinho das Aromáticas and it 

is spring every time a song burgeons from the talent of 

Miguel Araújo. 
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Venha descobrir connosco a primavera, celebrá-la, provo-

cá-la, se preciso for, mesmo que os seus humores resolvam 

refrescar-nos os dias. É porém para o sol que os corações 

se voltam, para a explosão de cores, para os aromas da na-

tureza em flor. Há nova vida para onde quer que olhemos 

e há uma energia renovada em nós, para trabalhar, mas 

também para comemorar a alegria da vida.

Nesta edição, damos-lhe muitas ideias para celebrar. Faça 

as malas e exalte a primavera além-fronteiras, num mara-

vilhoso spa nas Ilhas Maurícias, num magnífico restauran-

te na Holanda, num luxuoso hotel na Ilha de Santorini, na 

Grécia, ou quiçá numa viagem pela inolvidável província 

de Ontário, no Canadá. Navegue num iate de sonho, con-

duza um descapotável, jogue uma partida de golfe e voe! Se 

chover?! Já experimentou dançar à chuva?! Ou então vá a 

um museu, ou aproveite para se dedicar às compras, tendo 

em mente, ou não, as sugestões das nossas rubricas Sixth 

Sense e Quintessence.

Por cá, há primavera quando enaltecemos o que de extraor-

dinário Portugal tem: a polivalência artística de Mafalda 

Mendonça; o empreendedorismo de Susana Sequeira; Villa 

Gondra, uma requintada residência na Quinta do Lago; as 

fotografias impressionantes de Sebastião Salgado, em ex-

posição em Lisboa; Luís Campos Ferreira, que leva o país 

ao mundo; a Frato, que eleva o made in Portugal a um nível 

de excelência; ou Paulo Morais, cujo olhar crítico sobre o 

país o fazem avançar para uma candidatura à Presidência  

da República.

Poderíamos dizer que o aroma que sente e a música que 

ouve são exaltações da primavera. E são! Mas é sempre pri-

mavera no Cantinho das Aromáticas e é primavera de cada 

vez que uma canção nasce pelo talento de Miguel Araújo.

Primavera Spring

MARIA AMÉLIA PIRES

DITORIAL
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O Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, irá rece-

ber entre 4 e 6 de setembro a edição 2015 do Concours of  

Elegance, um evento que reúne anualmente alguns dos 

mais especiais automóveis clássicos do mundo. 

Em cada edição, são convidados a participar no evento 60 

automóveis clássicos – 60 em referência ao jubileu de dia-

mante da Rainha Isabel II, celebrado em 2012, ano do pri-

meiro Concours of Elegance. Entre os modelos raros que 

podem ser vistos no Palácio de Holyroodhouse, encon-

tram-se o inestimável Jaguar D-type ‘Long Nose’ Ecurie 

Ecosse que, em 1957, terminou em segundo lugar na corri-

da de Le Mans, e um Hispano-Suiza J12 Cabriolet datado de 

1933.  Tendo a angariação de fundos para caridade como um 

dos seus principais propósitos, desde 2012 o Concours of  

Elegance já reuniu mais de 600 mil libras (aproximada-

mente 840 mil euros). Este ano, a verba reunida será en-

tregue à Walking With the Wounded, uma organização de 

apoio a militares feridos em serviço. 

\\NEWS

The Palace of Holyroodhouse, in Edinburgh, will host,  

between September 04 and 06, the 2015 edition of the Con-

cours of Elegance, an event that each year brings together 

some of the most exceptional classic cars in the world. 

In each edition 60 classic cars are invited to take part  

in the event – 60 as a nod to the diamond jubilee of Queen  

Elisabeth II, celebrated in 2012, the year of the first Con-

cours of Elegance. Highlights among the rare models that 

can be seen at the Palace of Holyroodhouse include the 

priceless Jaguar D-type ‘Long Nose’ Ecurie Ecosse, which, 

in 1957, took second place in the 24 Hours of Le Mans 

race, and a Hispano-Suiza J12 Cabriolet dating from 1933. 

With raising funds for charity as one of its primary goals, 

the Concours of Elegance has raised more than 600,000 

Pounds (about 840 thousand Euros) wsince 2012. This year 

monies raised are to go to ‘Walking With the Wounded’, an 

organisation supporting servicemen and women wound-

ed in action.

CONCOURS OF ELEGANCE 2015
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Fruto de um interessante equilíbrio entre design con-

temporâneo e classicismo moderno, as propostas da  

Minotti para 2015 adicionam elementos surpresa a linhas 

intemporais, numa infalível combinação entre bom gos-

to e imprevisibilidade.

A coleção de exterior Rivera, por exemplo, sugere uma 

interpretação moderna dos ambientes clássicos do  

Mediterrâneo. Desenhada por Rodolfo Dordoni, a coleção 

brinca com contrastes e com inesperadas e surpreen-

dentes combinações de materiais – a leveza do metal é 

conjugada com o calor reconfortante da madeira, e teci-

dos sofisticados dão o elegante toque final a poltronas, 

mesas, pufes e sofás.

The result of an interesting balance between contem-

porary design and modern classicism, the proposals f 

rom Minotti for 2015 add surprise elements to time-

less lines, in a flawless combination between good taste  

and unpredictability. 

The Rivera outdoors collection, for example, suggests a 

modern interpretation of classic, Mediterranean settings. 

Designed by Rodolfo Dordoni, the collection plays with 

contrasts and unexpected and surprising combinations 

of materials – the lightness of metal is combined with 

the soothing warmth of wood and sophisticated fabrics 

give an elegant final touch to armchairs, tables, poufs 

and sofas.

MINOTTI

Foi lançada a primeira pedra na construção do novo Centro 

Nacional de Inovação Automóvel da Jaguar Land Rover, na 

Universidade de Warwick, no Reino Unido, que funcionará 

como complemento dos centros de investigação e desen-

volvimento de produto já existentes em Gaydon e Whitley. 

Com início de atividade previsto para a primavera de 2017, 

o Centro Nacional de Inovação Automóvel criará, de acordo 

com Ralf Speth, CEO da Jaguar Land Rover, «o ambiente 

colaborativo ideal para aprender, investigar e desenvolver 

as tecnologias e os designs que darão forma aos veículos e 

às soluções de mobilidade pessoal do futuro».

Com 33 mil m2, as novas instalações irão albergar oficinas 

e laboratórios, equipados com tecnologia de ponta, depar-

tamentos de engenharia virtual e modernas instalações  

de testes. 

The first stone has been laid in the construction of the new 

National Automotive Innovation Centre of Jaguar Land 

Rover, at the University of Warwick, in the United Kingdom, 

which will complement the existing product research and 

development centres in Gaydon and Whitley.

With operations due to start in the spring of 2017, the  

National Automotive Innovation Centre will create, ac-

cording to Ralf Speth, CEO of Jaguar Land Rover, «a perfect, 

collaborative environment in which to learn, research and 

develop the designs and technologies that will shape the 

vehicles and personal mobility solutions of the future».

Covering an area of 33,000 sqm, the new complex will con-

tain workshops and laboratories, equipped with state-of-

the-art technology, virtual engineering departments and 

modern test installations.

JAGUAR LAND ROVER
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O Quinta Shopping, situado na exclusiva Quinta do Lago, 

no Algarve, foi o local escolhido pela Boutique dos Relógios 

Plus para abrir uma nova loja dedicada às melhores mar-

cas de alta relojoaria e luxo. 

À semelhança dos restantes espaços da marca, a nova 

loja coloca à disposição dos seus clientes mais exigentes 

as peças mais exclusivas. Decorada com sofisticação e re-

quinte, a loja na Quinta do Lago proporciona um ambiente 

sereno, para que se possa admirar e escolher as peças com 

o devido tempo. 

Quinta Shopping, located in the exclusive resort of Quinta 

do Lago, in the Algarve, has been chosen by Boutique dos 

Relógios Plus as the right place to open a new store dedi-

cated to the best brands of luxury watches.

As with the brand’s other outlets, the new store offers the 

most discerning of clientele the most exclusive of time-

pieces. Sophisticatedly decorated, the Quinta do Lago store 

provides a serene environment, so that you can admire 

and choose pieces in good time. 

Inaugurado em março, o Furnas Boutique Hotel Thermal & 

Spa foi pensado para tirar o máximo partido do seu con-

texto único, a freguesia das Furnas, na Ilha de São Miguel, 

Açores, famosa por registar a maior concentração de 

águas termais da Europa. 

Após a intervenção arquitetónica da Saraiva + Associados, 

e do design de interiores de Nini Andrade Silva, o Antigo 

Centro Termal das Furnas abriu agora as portas na forma 

de um requintado hotel, que reflete com elegância a sua 

incrível envolvente natural. 

Opened in March, the Furnas Boutique Hotel Thermal & 

Spa has been designed to make the very most of its unique 

context, the parish of Furnas, on the island of São Miguel, 

in the Azores, famous for boasting Europe’s greatest con-

centration of thermal springs.

Following architectural design from Saraiva + Associados, 

and interior design by Nini Andrade Silva, the Antigo  

Centro Termal das Furnas has now reopened its doors as 

a sophisticated hotel that elegantly reflects its incredible 

natural surroundings.

BOUTIQUE DOS RELÓGIOS PLUS

FURNAS BOUTIQUE HOTEL 

Depois do sucesso da suíte Bentley no The St. Regis New 

York, a cadeia hoteleira St. Regis Hotels & Resorts voltou a 

associar-se com a exclusiva marca britânica de automó-

veis para desenhar uma nova suíte, desta vez em Istambul. 

Com vistas deslumbrantes para o Parque Maçka, o Bósforo 

e a cidade, o ambiente luxuoso da suíte Bentley no The  

St. Regis Istanbul remete para a reconhecida elegância re-

quintada dos automóveis Bentley. A pensar em viajantes 

exigentes, que querem descobrir a alma de Istambul com 

a certeza de, no final do dia, serem acolhidos por um am-

biente excecional, a nova suíte inspira-se na linha Conti-

nental GT, que se encontra refletida no design curvilíneo e 

nos detalhes personalizados que invocam imediatamente 

o universo Bentley.

Following the success of the Bentley suite in The St. Regis 

New York, the St. Regis Hotels & Resorts chain has once 

again joined forces with the exclusive British car manufac-

turer to design a new suite, this time in Istanbul.

With stunning views over Maçka Park, the Bosphorus and 

the city, the luxurious environment of the Bentley suite 

in The St. Regis Istanbul reflects the renowned sophisti-

cated elegance of Bentley cars. With discerning travel-

lers in mind, looking to discover the soul of Istanbul, safe 

in the knowledge that at the end of the day they will be 

welcomed by an exceptional environment, the new suite 

is inspired by the Continental GT range, which is reflected 

in the curved design and in the customised detailing that 

immediately invokes the Bentley universe.   

BENTLEY NO THE ST. REGIS ISTANBUL \\ BENTLEY IN THE ST. REGIS ISTANBUL

©NICKOLAS BAYNTUN
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TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  MANUEL TEIXEIRA [HOTEL INFANTE SAGRES]

«Portugal precisa de um Robin dos  
Bosques na Presidência da República» 
\\ «Portugal needs a Robin Hood in the 

Presidency of the Republic»

GRANDE ENTREVISTA \\ MAJOR INTERVIEW

Apesar de ser matemático de profissão, no seu discurso 

não há lugar para equações complicadas. Tudo é simples. 

No seu curriculum constam atividades como professor au-

xiliar na Universidade Portucalense, ex militante do PSD, 

ex número dois de Rui Rio na Câmara do Porto, e ex diri-

gente da Transparência e Integridade, Associação Cívica. 

Atualmente é candidato à Presidência da República por-

que entende que o sistema precisa de uma limpeza. A sua 

principal bandeira é a mesma que segura há muitos anos: 

o combate à corrupção, algo que no seu entender deve ser 

transversal a todo o regime. Sem meias medidas assume 

arrepender-se do apoio que deu a Passos Coelho e acusa 

Cavaco Silva de ser cúmplice do sistema. Os grandes gru-

pos económicos também estão na mira. A ser eleito não 

permitirá desculpas. E se o PM não cumprir o que prome-

teu? Obviamente que o demite!

Despite being a mathematician by profession, there is no 

room for complicated equations in his speech. Everything 

is simple. His curriculum features activities such as as-

sistant professor at Portucalense University, former mili-

tant of the PSD [Social Democratic Party], former number 

two to Rui Rio at Oporto City Council, and former leader of 

anti-corruption organisation Transparência e Integridade, 

Associação Cívica. He is currently a presidential candidate 

because he believes that the system needs to be cleaned 

out. His main cause is the same he has held for many 

years: fighting corruption, something which, in his opinion, 

should cut across the entire regime. Without mincing his 

words he openly regrets the support he gave Passos Coelho 

and accuses Cavaco Silva of being a henchman of the sys-

tem. Major economic groups are also in his sights. When 

he is elected he won’t accept any apologies. And if the PM 

doesn’t meet his promises? Obviously he’ll sack him!
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A sua candidatura está assente em quatro pilares fun-

damentais: o primeiro é o combate à corrupção. Mas todos 

aqueles que se candidatam, ao que quer que seja, politica-

mente oferecem o mesmo: verdade e transparência. O que 

é que o distingue dos outros?

Eu não vejo muita gente na política, para não dizer que 

não vejo ninguém, a combater a corrupção de forma fron-

tal. Pelo contrário. As pessoas que têm uma vida política 

em Portugal estão, habitualmente, vinculadas aos parti-

dos, vinculadas a organizações, que são os instrumentos 

da própria corrupção. Normalmente a corrupção são duas 

ou três linhas de um programa eleitoral, onde dizem que 

vão combater a corrupção, mas o combate efetivo não o 

fazem. Bastará ver o nível de promiscuidade que a política 

tem com os negócios em Portugal. A política transformou-

-se mesmo numa central de negócios. E, portanto, os prin-

cipais atores dessa central de negócios, dessa promiscui-

dade, são justamente os parlamentares.

Então foi isso que o levou a sair do PSD? O constatar que 

há corrupção no partido?

Não. O que me levou a sair do PSD foi chegar à conclusão 

de que aquele partido con-

creto já não era regenerável. 

Ainda nas últimas eleições 

apoiei o atual primeiro-mi-

nistro mas, a partir do mo-

mento em que percebi que o 

governo estava a fazer tudo 

ao contrário do que tinha 

prometido em campanha 

eleitoral, decidi abandonar o 

partido. Um dos grandes males da política em Portugal é a 

mentira permanente. Os políticos em Portugal, na sua maio-

ria, jamais dizem o que pensam, jamais fazem o que dizem, 

portanto há aqui uma dessintonia completa entre as pro-

messas, o discurso e, depois, a execução política. E isso não 

se pode admitir. Aliás, verdadeiramente, a democracia não é 

isto. A democracia é um sistema onde, em campanha eleito-

ral, as diversas forças apresentam propostas e depois quem 

fica com a maioria tem a responsabilidade de implementá-

-las. Mas em Portugal isso não acontece. Pelo contrário.

Assume que o governo é corrupto e quem está à frente 

dele também o é?

Neste momento há uma coisa que os primeiros-minis-

tros são claramente: mentirosos. A governação tem sido, e 

em particular nos últimos anos, uma governação corrupta 

na medida em que os atores políticos desempenham os lu-

gares, não em benefício do povo que os escolheu e a quem 

devem lealdade, mas em benefício dos grupos económicos 

a que estão associados.

Your candidacy is based on four fundamental pillars: 

the first is fighting corruption. But every candidate, for 

whatever political post, offers the same: truth and trans-

parency. What sets you apart from the others?

I don’t see many people in politics, not to say that I see 

no one, fighting corruption head-on. Quite the contrary. 

People who have a life in politics in Portugal are, usually, 

tied to parties, tied to organisations, which are instruments 

of corruption itself. Normally there are two or three lines of 

an electoral programme on corruption, in which they say 

that they are going to fight corruption, but they don’t ef-

fectively fight it. You only need look at the level of prom-

iscuity that politics has with business in Portugal. Politics 

has even been transformed into a centre for business. And, 

therefore, the main players of this business centre, of this 

promiscuity, are precisely parliamentarians.

So, was it this that caused you to leave the PSD? Noting 

that there is corruption in the party?

No. What caused me to leave the PSD was coming to the 

conclusion that that concrete party was no longer regen-

erative. Even in the last elections I supported the current 

prime minister but, from the 

moment in which I under-

stood that the government 

was doing the exact oppo-

site of what it had promised 

in its electoral campaign, I 

decided to leave the party. 

One of the great evils of 

politics in Portugal is the 

permanent lying. Politicians 

in Portugal, for the most part, never say what they think, 

never do what they say, and so there is a total discord here 

between promises, discourse and, then, political implemen-

tation. And this is unacceptable. Indeed, if truth be said, this 

isn’t what democracy is about. Democracy is a system in 

which, in an electoral campaign, the various factions pre-

sent their proposals and then whoever has the majority has 

the responsibility to implement them. But this doesn’t hap-

pen in Portugal. Quite the contrary.

Are you saying that the government is corrupt and the 

person running it is too?

At the moment there is one thing that prime ministers 

clearly are: liars. The governance has been, and in particu-

lar in recent years, a corrupt governance in so far as the 

political players perform their roles, not to the benefit of 

the people that voted for them and to whom they owe alle-

giance, but to the benefit of the economic groups to which 

they are associated.

«Os políticos em Portugal, na sua 
maioria, jamais dizem o que pensam, 

jamais fazem o que dizem» \\ 
«Politicians in Portugal, for the most 

part, never say what they think, 
never do what they say»

Então, mas sendo assim, não fazia mais sentido candi-

datar-se às legislativas? 

Realmente o Presidente da República não tem feito nada 

em Portugal. Percebo essa preocupação. Quer dizer que 

logo à partida as pessoas têm perceção de que o Presiden-

te da República tem os poderes constitucionais restringi-

dos. No texto constitucional, a primeira responsabilidade 

do Presidente da República é, justamente, fazer cumprir 

a Constituição. Desde logo os princípios constitucionais 

mais básicos têm sido violados justamente porque esse 

incumprimento constitucional favorece o fenómeno da 

corrupção. Na essência do funcionamento constitucional, 

o regime perdeu a separação de interdependência de po-

deres: legislativo, executivo e judicial. Ora o que acontece 

neste momento é que o poder legislativo, que devia estar 

centrado no Parlamento, já não está, está nas grandes so-

ciedades de advogados. Hoje são as grandes sociedades de 

advogados que legislam nas questões de maior importân-

cia económica em função dos interesses dos grupos eco-

nómicos a que estão associados. E então o que é que fa-

zem os deputados, se não fazem as leis mais importantes?! 

So, be that as it may, wouldn’t it make more sense to run 

in the parliamentary elections?

In real terms the President of the Republic has done 

nothing in Portugal. I understand this concern. It means 

that from the outset people have the perception that the 

President of the Republic has restricted constitutional 

powers. In the constitutional text, the first responsibility 

of the President of the Republic is precisely to enforce the 

constitution. From the outset the most basic constitutional 

principles have been violated precisely because consti-

tutional non-enforcement favours the phenomenon of 

corruption. In the essence of how the constitution works, 

the regime has lost the separation of interdependence of 

powers: legislative, executive and judicial. Well, what is 

happening at the moment is that the legislative power, 

which should be centred in parliament, is no longer, and is 

in major law firms. Today, it is major law firms that legis-

late in matters of great economic importance, according to 

the interests of the economic groups to which they are as-

sociated. And so what do members of parliament actually  

do, if they don’t make the most important laws?! They do 
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Fazem negócios. Por outro lado o poder judicial, que devia 

ter meios para impedir estas situações, não os tem. A justiça 

em Portugal vive com migalhas, porque há quem queira que 

a justiça não funcione e a justiça não tendo meios financei-

ros próprios, não tendo meios logísticos próprios, não é ver-

dadeiramente independente. O poder executivo o que é que 

faz?! Devia executar o que o parlamento decide. É evidente 

que um parlamento não decide, porque isso é o que o exe-

cutivo acaba por fazer: negócios em função de um grupo de 

económicos, por via das parcerias público privadas, pela via 

das privatizações, ou seja, o executivo tem estado ao serviço 

dos grupos económicos. 

O que está a dizer é que até agora o Presidente não tem 

feito nada?

O Presidente atual não tem cumprido a sua função cons-

titucional. Agora, porque é que o combate à corrupção se 

faz, prioritariamente, ao nível da Presidência da República 

e, por isso, me candidato a esse cargo e não às legislativas? 

É porque o fenómeno da corrupção, pela dimensão que ad-

quiriu em Portugal, é um fenómeno que é transversal ao 

regime, nas suas componentes: executiva, legislativa e ju-

dicial. A forma de liderar uma estratégia global de combate 

à corrupção, que intervém nestes vários poderes, é através 

do vértice do sistema, que é o da Presidência da República. 

Portanto, ao contrário do que temos vindo a assistir, a 

sua vida não tem máculas? Consigo os portugueses não 

vão ver acontecer nenhum escândalo?

A minha vida... [silêncio]. Bem, a resposta é não! [risos]

business. On the other hand, judicial power, which should 

have the means to prevent these situations, doesn’t have 

them. Justice in Portugal lives off the crumbs, because 

there are those who prefer justice not to work and justice, 

not having its own financial resources, or its own logisti-

cal resources, is not truly independent. What does the ex-

ecutive actually do?! It should execute what parliament 

decides. It’s obvious that a parliament doesn’t decide, be-

cause this is what the executive end up doing: business 

according to a group of economics, by means of public 

private partnerships, through privatisations, that is, the ex-

ecutive has been serving economic groups.   

Are you saying that until now the President has  

done nothing?

The current President has not fulfilled his constitutional 

duty. Now, why is it that fighting corruption is primarily 

done at Presidency of the Republic level? And, therefore, 

why am I running for this post and not in the parliamenta-

ry elections? It is because the phenomenon of corruption, 

given the dimension it has acquired in Portugal, is a phe-

nomenon that affects every part of the regime: executive, 

legislative and judicial. The way to lead a global strategy 

for fighting corruption, which intervenes in these various 

powers, is through the system’s summit, which in this case 

is the Presidency of the Republic.

Therefore, unlike what we have been witnessing, is your 

life beyond reproach? Are the Portuguese going to see any 

scandals with you?

My life… [silence]. Fine, the answer is no! [he laughs]

«Há notáveis nos negócios com a 
banca. Há notáveis na corrupção. Há 
notáveis nas vigarices. Há notáveis 
em todas as áreas» \\ «There are 

those who stand out in business with 
banking. There are those who stand 

out in corruption. There are those 
who stand out for fraud. There are 

those who stand out in every area»

Pareceu hesitar um pouco... 

Não, não, não. Queria era explicar o seguinte... A minha 

vida é uma vida transparente, as pessoas podem escru-

tiná-la de cima a baixo, à exceção, obviamente, da minha 

esfera íntima e da minha privacidade familiar. Mas portan-

to eu acho que quem está numa vida pública, seja a que 

nível for, neste caso quem está na vida política, tem que 

permitir que a sua vida patrimonial seja completamente 

escrutinada. A minha vida patrimonial pode ser escruti-

nada sem qualquer problema por quem quiser. Estou em 

condições de explicar seja o que for. Isso que fique claro. 

Bem, não tenho tudo na memória, preciso consultar os pa-

péis, mas obviamente não me lembro… qual foi o meu IRS 

de 1998... Mas tenho isso tudo devidamente documentado. 

Estou em condições de explicar a minha vida patrimonial, 

toda, se me derem 24 horas para eu consultar os papéis. 

Se ganhar, avizinham-se grandes mudanças, é isso?

Aumentar a transparência da vida pública, com certeza. 

O combate à corrupção, com certeza. A luta pela verdade, 

de certeza absoluta. 

A questão é: conseguir ou não?

A questão é o ser ou não ser eleito. Essa é que é a ques-

tão. Chegue eu à Presidência da República e não há primei-

ros-ministros a prometer uma coisa e depois a fazer outra. 

Isso é despedimento imediato. Isso é o que dá transparên-

cia e higiene à vida pública. O que dá saúde a uma socieda-

de é as pessoas confiarem umas nas outras. 

You seemed to hesitate a little…

No, no, no. What I wanted was to explain the following… 

My life is a transparent life; people can scrutinise it as much 

as they want, with the exception, obviously, of my intimate 

relations and of my family’s privacy. But therefore I think 

that anyone who is in the public eye, at whatever level this 

may be, in this case in political life, has to allow their as-

sets to be fully scrutinised. My assets can be scrutinised 

by anyone, without issue. I am able to explain whatever it 

may be. Let me be clear on this. Fine, I don’t have it all in my 

memory, I need to check my papers, but obviously I don’t 

remember… the exact details of my 1998 tax declaration… 

But I have this all properly documented. I am able to ex-

plain all my financial existence if you give me 24 hours to 

consult my papers.

If you win, major changes lie ahead. Is that what  

you’re saying?

Increasing transparency in public life, for sure. Fighting 

corruption, for sure. The struggle for truth, absolutely.

The question is: can you achieve this or not?

The question is, being or not being elected. That is the 

question. If I’m elected President of the Republic there will 

be no prime ministers promising one thing and then do-

ing something else. This implies immediate dismissal. This 

is what provides transparency and hygiene to public life. 

What makes a society healthy is people being able to trust 

each other.
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O que aconteceu consigo e com  Rui Rio para não ter con-

tinuado, naquele segundo mandato, na Câmara do Porto?

Eu cumpri o primeiro mandato, de janeiro de 2002 a ou-

tubro de 2007, foram quatro anos de mandato... Tinha o 

papel de vice-presidente e era responsável por diversos 

pelouros. Quando foi necessário elaborar a lista, que vi-

nha em sequência dessa, para o segundo mandato, havia 

um entendimento, que não era convergente entre mim, o  

Presidente da Câmara e o partido, sobre a forma de comba-

ter a corrupção no urbanismo. Não havendo convergência 

eu tinha que sair, não havia alternativa. Num modelo dife-

rente daquele que eu tinha preconizado, e que tinha desen-

volvido até ali, não ficaria, jamais. 

O que está a dizer é que Rui Rio continuou um segundo 

mandato regido por linhas corruptas?

Isso terá de lhe perguntar a ele. 

Estou a perguntar-lhe a si...

A partir do momento em que saí deixei de acompanhar…

Mas acompanhou enquanto cidadão. E tem ligações su-

ficientes que lhe permitem dizer se foi ou não. 

Dito de outra maneira, eu acho que a Câmara, depois de 

mim, deixou de tirar algum sono aos interesses instalados. 

What happened to you and to Rui Rio to not have con-

tinued, in that second term, in Oporto City Council?

I completed the first term, from January 2002 to October 

2007; four years in office… I was the deputy mayor and I was 

responsible for many areas. When the list of candidates 

needed to be drawn up, which followed on from this one, 

for the second term, there was an understanding, which 

was not shared by me, the mayor and the party, on how to 

fight corruption in urbanism. As there was no agreement I 

had to leave; there was no alternative. In a different model 

to the one I had advocated, and which I had developed until 

then, I would never have stayed. 

Are you saying that Rui Rio continued a second term 

governed on corrupt lines?

You would have to ask him that.

I am asking you…

From the moment I left, I stopped paying close attention…

But as a citizen you saw what was happening. And you 

have enough contacts to allow you to say whether it was 

or not.

Putting it another way, I think that the council, after me, 

stopped losing sleep about the interests in place.

«Os candidatos dos partidos são 
invariavelmente, e serão sempre, 
maus candidatos no combate à 

corrupção» \\ «The candidates of 
the parties are invariably, and always 

will be, bad candidates in the fight 
against corruption»

Se o Rui Rio se candidatar agora, o que vai achar disso?

Eu não posso comentar nem esse caso, nem nenhum. 

Estarei disponível para debater as ideias dos outros candi-

datos quando houver candidatos e quando houver ideias. 

Vamos pôr a questão de outra forma: o PSD irá obvia-

mente apoiar um candidato. No seu entender qual seria  

o melhor?

Nenhum. Qualquer candidato que seja apoiado pelos 

partidos jamais terá capacidade de combater os defeitos 

dos próprios partidos porque está refém desse apoio. Os 

candidatos dos partidos são invariavelmente, e serão sem-

pre, maus candidatos no combate à corrupção. Os princi-

pais atores desta mesma corrupção são os partidos. 

Portanto, no seu entender, nestas Presidenciais, ou  

ganha e é a pessoa certa para aquele cargo, ou então nes-

te momento, no país inteiro, não há ninguém que exerça  

esse papel?

Há de haver muita gente 

com vontade de combater a 

corrupção como eu, mas na 

vida pública não tenho vis-

to. Não vejo ninguém que se 

tenha notabilizado no com-

bate à corrupção. Quem são 

os notáveis do combate à 

corrupção?! Há notáveis nos 

negócios com a banca. Há 

notáveis na corrupção. Há 

notáveis nas vigarices. Há 

notáveis em todas as áreas, mas no combate à corrupção 

não tenho visto assim muita gente.

Os apoios que Fernando Nobre teve ainda se mantêm de 

pé para si? E porque é que Fernando Nobre não ganhou? 

Eu fiz parte da candidatura do Dr. Fernando Nobre, há 

cinco anos atrás, e foi um projeto interessante. Chegou a 

ter um resultado digno. Acho que foi muito honroso para 

o Dr. Fernando Nobre e para as pessoas que o apoiaram. 

Depois, o Dr. Fernando Nobre, como é sabido, seguiu outro 

caminho, aproximou-se de um partido, que foi o PSD. 

Fez exatamente o contrário daquilo que o Paulo Morais 

fez. Não deixa de ser engraçado.

Mas isso é uma opção dele. Ele é que poderá explicá-la. 

De qualquer maneira até ao dia das eleições eu participei, 

com gosto. Se me perguntar: se eu gostaria hoje de ter al-

guma coisa a ver com aquela candidatura? Eu diria: não. 

Claramente! Esta candidatura não tem rigorosamente nada 

a ver com aquela. Eu não tenho o apoio do Dr. Fernando 

Nobre. Não lhe pedi. Não lhe vou pedir. Nem quero! Isso que 

fique bem claro.

If Rui Rio were to run now, what would think about this?

I can’t comment on this or any other case. I would be 

prepared to debate the ideas of other candidates when 

there are candidates and when there are ideas.

Let’s phrase the question differently: the PSD will surely 

back a candidate. Who do you believe would be the best?

None of them. Any candidate backed by the parties will 

never be able to fight the flaws of the very parties, because 

he/she is held hostage by this support. The candidates of 

the parties are invariably, and always will be, bad candi-

dates in the fight against corruption. The main players of 

this same corruption are the parties.  

Therefore, in your opinion, in these presidential elec-

tions, either you win and you are the right person for the 

job, or at the moment, in the entire country, there is no one 

else who can take on this role?

There must be many people with the desire to fight cor-

ruption as I do, but I haven’t 

seen them in public life. I 

see nobody who has made 

a stir in the fight against 

corruption. Who stands out 

in the fight against corrup-

tion?! There are those who 

stand out in business with 

banking. There are those 

who stand out in corruption. 

There are those who stand 

out for fraud. There are 

those who stand out in every area, but in the fight against 

corruption I have not seen many people like that.

Does the support you gave Fernando Nobre still stand? 

And why didn’t Fernando Nobre win?

I was part of Dr. Fernando Nobre’s candidacy five years 

ago, and it was an interesting project. He managed to 

achieve a credible result. I think that it did Dr. Fernando 

Nobre and the people who supported him a lot credit. Then, 

Dr. Fernando Nobre, as we know, took a different path, and 

developed closer ties with a party, which was the PSD.

He did exactly the opposite to what you did. This is  

very amusing.  

But that is his choice. He can explain why he did it. Any-

way, I took part right up to election day, and enjoyed it. If 

you were to ask me: if I would like to have anything to do 

with that candidacy today? I would say: no. Of course! This 

candidacy has absolutely nothing to do with that one. I 

don’t have the support of Dr. Fernando Nobre. I have not 

asked him for it. I’m not going to ask him for it. Nor do I 

want to! Let me be clear about this.
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Então quer o apoio de quem?

Quero o apoio de todo e qualquer cidadão. Esta vai ser 

uma candidatura, nesse aspeto, diferente. Todo ou qual-

quer cidadão mais ou menos letrado, mais ou menos ha-

bilitado, com mais ou menos posses, que tenha opiniões 

sobretudo úteis. Não quero um rebanho de apoiantes acrí-

ticos, quero cidadãos que entendam que o que deve ser 

feito na Presidência da República é aquilo que eu preconi-

zo, e me apoiem. Ponto final. Tão só quanto isso. Isto é uma 

candidatura da cidadania entre o cidadão candidato e o 

cidadão eleitor.

Acredita mesmo numa candidatura independente. Quer 

fazer em Belém o que o Rui Moreira fez na Câmara do Porto?

Há fenómenos... e eu acredito que é possível. Que é pos-

sível criar uma equipa para conseguir o maior número de 

votos possível, isso tenho a certeza.

Outros já tentaram antes e não conseguiram. A conse-

guir será um feito notável. 

Depende muito de mim, 

da minha capacidade e 

também depende do elei-

torado, da adesão do eleito-

rado às minhas ideias. Sou 

um candidato independen-

te dos partidos, mas sou 

um candidato dependente 

das pessoas que sofrem em 

Portugal, que são a maioria, 

ou seja, serei, seguramente, 

sempre rotulado como um candidato independente, disso 

não tenho dúvidas. 

A pergunta é: como é que sabe que essas ideias iam ser 

concretizadas? Porque enquanto são ideias é fácil, mas 

chegar lá e aplicá-las pode ser mais complicado com os 

meios que terá.

Os meios que um Presidente tem agora, em Portugal, 

são meios muito simples, aliás é um. Um livro. Chama-se 

Constituição da República Portuguesa. Basta isso. 

Portanto o que está a dizer é que vai ser um Robin  

dos Bosques? 

Sim. Sim, sim, muito bem. Muito obrigado. Sim. O Robin 

dos Bosques é o meu herói. Portugal precisa de um Robin 

dos Bosques na Presidência da República

So who do you want support from?

I want the support of any and every citizen. In this as-

pect, this will be a different candidacy. Any or every citizen, 

educated or not, qualified or not, with many possessions or 

none, who has above all else useful opinions. I don’t want 

a flock of uncritical supporters, I want citizens that under-

stand that what should be done in the Presidency of the 

Republic is what I advocate, and support me. Full stop. Just 

this. This is a candidacy of citizenship between the candi-

date citizen and the voting citizen.

You really believe in an independent candidacy. Do 

you want to do in Belém what Rui Moreira did in Oporto  

City Council?

Stranger things have happened…and I believe it is pos-

sible. That it is possible to create a team to achieve the larg-

est number of votes possible; of this I am certain.

Others have tried before and failed. Succeeding would 

be a notable feat.

It depends very much on 

me, on my ability and it also 

depends on the electorate, 

of how the electorate take 

to my ideas. I am a candi-

date independent from the 

parties, but I am a candidate 

dependent on the people 

suffering in Portugal, who 

are the majority, that is, I will 

surely always be labelled as 

an independent candidate, of this I have no doubt.

The question is: how do you know that these ideas are 

going to be realised? Because, while they are ideas it’s 

easy, but when you get there, implementing them may be 

more complicated with the resources at your disposal.

The resources that a President has now, in Portugal, are 

very simple resources, in fact they boil down to one thing. 

One book. Its name is the Constitution of the Portuguese 

Republic. That’s all that’s needed.

So, what you’re saying is that you are going to be a  

Robin Hood?

Yes. Yes, yes, very good. Thank you very much. Yes. 

Robin Hood is my hero. Portugal needs a Robin Hood in the 

Presidency of the Republic.

«Chegue eu à Presidência da 
República e não há primeiros-

-ministros a prometer uma coisa 
e depois a fazer outra» \\ «If I’m 
elected President of the Republic 
there will be no prime ministers 

promising one thing and then doing 
something else»



SEBASTIÃO SALGADO
O fotógrafo da génese da Terra

The photographer of the genesis of the earth
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Oito anos de trabalho e mais de 30 viagens às origens do 

Planeta deram origem a Génesis, um projeto que alerta para 

a preservação de importantes redutos humanos e naturais. 

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que foi economis-

ta e sonhou ser aviador, andou por locais inexplorados em 

África, Antártida, Nova Guiné, Indonésia, Estados Unidos, 

Canadá, Sibéria e Brasil, para fazer «fotografias difíceis em 

locais de difícil acesso», 

contou quando veio a Portu-

gal mostrar o que resultou no 

seu trabalho Génesis. 

São 245 fotografias em 

grande formato, captadas 

entre 2004 e 2011, que mos-

tram a preto e branco as 

comunidades humanas das 

selvas da Amazónia e da 

Nova Guiné, e também a 

fauna e a flora de lugares recônditos do Planeta. Em expo-

sição desde o dia 10 de abril até 2 de agosto na Cordoaria 

Nacional, em Lisboa, e com curadoria da sua companheira 

de vida Lélia Wanick Salgado, Génesis foi inaugurada em 

abril de 2013, no The Natural History Museum, em Londres, 

e já foi vista por quase dois milhões de pessoas. E este 

trabalho chegou finalmente a Portugal também sob a 

forma de livro (com a chancela da Taschen) e de filme O 

Sal da Terra, realizado por Wim Wenders e Juliano Ribeiro  

Salgado, filho de Sebastião.  

Eight years of work and more than 30 trips to the origins 

of the planet gave rise to Genesis, a project that promotes 

the preservation of important human and natural havens. 

The Brazilian photographer Sebastião Salgado, who was an 

economist and dreamed of being an aviator, has travelled 

through unexplored parts of Africa, Antarctica, New Guinea, 

Indonesia, the United States, Canada, Siberia and Brazil, to 

take «difficult photographs 

in hard to get to places», he 

explained when he came to 

Portugal to show the results 

of his work Genesis.

They are 245 large format 

photographs, taken between 

2004 and 2011, which show 

in black and white the hu-

man communities of the 

rainforests of the Amazon 

and of New Guinea, and also the flora and fauna of the fur-

thest reaches of the planet. On show since April 10 and until 

August 02, in the Cordoaria Nacional, in Lisbon, and curated 

by his life companion Lélia Wanick Salgado, Genesis was 

inaugurated in April 2013, in the Natural History Museum, 

in London, and has already been seen by almost two mil-

lion people. And this work has finally made it to Portugal in 

book form too (bearing the Taschen logo) and in film form, 

The Salt of the Earth by Wim Wenders and Juliano Ribeiro 

Salgado, Sebastião’s son. 

 Oito anos de trabalho e mais de 30 
viagens às origens do Planeta deram 

origem ao projeto Génesis. \\ Eight 
years of work and more than 30 trips 
to the origins of the planet gave rise 

to the project Genesis.

Este ser humano esteve nalguns locais da Terra que 

ainda vivem intocados pela mão humana. E é através 

das suas fotografias, que faz propositadamente a preto e 

branco para «captar o foco no essencial», que Sebastião  

Salgado põe a nu o que é Ser Humano, tocando as raízes 

mais profundas da génese da Terra. «Deveríamos com-

preender melhor o Planeta e mudar o nosso comporta-

mento, adaptando-nos à Terra e fazendo o retorno ao en-

contro da natureza que é a nossa», diz, prevendo que «o ser 

humano vai acabar por desaparecer como os dinossauros 

porque se está a tornar insustentável para o Planeta e a 

destruir o ecossistema». E é nesta sintonia que Sebastião 

Salgado foca o seu trabalho Génesis, mostrando o Ser  

Humano no seu mais puro e intacto estado de convivência 

harmónica com a natureza primordial. 

This human being has been in parts of the earth that re-

main untouched by humankind. And it is through his pho-

tographs, which he purposely took in black and white to 

«keep the focus on the essential», that Sebastião Salgado 

lays bare the human condition, touching the deepest roots 

of the earth’s genesis. «We should better understand the 

planet and change our behaviour, adapting ourselves to 

the earth and returning to encountering the nature, which 

is ours», he says, predicting that «the human being will 

end up disappearing like the dinosaurs because he is be-

coming unsustainable for the planet and destroying the 

ecosystem». And it is to this tune that Sebastião Salgado 

focuses his work Genesis, showing the human being at its 

purest and most intact state of harmonious coexistence 

with primordial nature.

PAPUA-NOVA GUINÉ, 2008 ETIÓPIA, 2008

ANTÁRTIDA, 2005 NAMÍBIA, 2005
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Em 1994, Sebastião e a sua parceira Lélia fundaram a 

Amazonas Images e, depois do sucesso mundial com o tra-

balho Migrações, Sebastião conta que ficou «transtornado 

com o mundo» e decidiu fazer uma paragem na arte da 

fotografia (que tinha começado já depois dos 30 anos em  

Paris), para regressar às suas origens, Aimorés, Minas  

Gerais, terra onde nascera, em 1944, e crescera. E foi aqui 

que Sebastião e Lélia criaram o Instituto Terra para a reflo-

restação da Mata Atlântica brasileira, com a plantação de 

1,7 milhões de árvores entre Espírito Santo e Minas Gerais. 

Sebastião acabou por se reencontrar em Génesis e, numa 

reconciliação com a fotografia, criou uma espécie de «carta 

de amor ao Planeta» onde «são as pessoas o sal da terra».

In 1994, Sebastião and his partner Lélia founded Amazo-

nas Images and, following worldwide success with the work 

Migrations, Sebastião explains that he became «troubled 

about the world» and decided to take a break from the art 

of photography (which he had been involved with since 

the age of 30 in Paris), to return to his roots, Aimorés, Minas  

Gerais, were he was born in 1944 and where he had grown 

up. And it was there that Sebastião and Lélia created the 

Instituto Terra (Earth Institute), for the reforestation of the 

Brazilian Atlantic Forest, planting 1.7 million trees between 

Espírito Santo and Minas Gerais. Sebastião ended up find-

ing himself again in Genesis and, in a reconciliation with 

photography, has created a kind of «love letter to the plan-

et» in which «people are the salt of the earth».

Sebastião e a sua parceira Lélia 
criaram o Instituto Terra para a 
reflorestação da Mata Atlântica 

brasileira, com a plantação de 1,7 
milhões de árvores entre Espírito 

Santo e Minas Gerais. \\ Sebastião 
and his partner Lélia created the 

Instituto Terra (Earth Institute), for 
the reforestation of the Brazilian 

Atlantic Forest, planting 1.7 million 
trees between Espírito Santo and 

Minas Gerais.
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MAFALDA 
MENDONÇA
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«Sinto a pintura como uma extensão 
de mim própria» \\ «I feel painting as an 

extension of myself»

«A força dos meus sonhos é tão forte \ Que de tudo renas-

ce a exaltação \ E nunca as minhas mãos ficam vazias». 

As palavras são de Sophia de Mello Breyner Andresen, em-

bora as reconheçamos no dinamismo e na determinação 

que movem Mafalda Mendonça. Apesar da sua tenra idade, 

sabe como conciliar três paixões – pintura, dança e arqui-

tetura – em dias sobejamente preenchidos, mas felizes. Se 

tem presente o momento em que a dança entrou na sua 

vida e em que se interessou verdadeiramente pela arquite-

tura, o mesmo não pode dizer em relação à pintura. «Sinto 

que a pintura é algo que faz parte de mim desde sempre», 

revela Mafalda. A doçura da sua voz não esconde o rigor e a 

disciplina que guiam a sua vida, porém, transparece a sen-

sibilidade e a delicadeza das suas telas: odes ao movimen-

to, à leveza, à suspensão e à consciência corporal.

«The power of my dream is so strong \ That exaltation is 

reborn from everything \ And my hands are never empty». 

The words are those of Sophia de Mello Breyner Andresen, 

although they reverberate in the dynamism and in the de-

termination moving Mafalda Mendonça. Despite her ten-

der age, she is able to reconcile three passions – painting, 

dance and architecture – on all too packed, yet happy days. 

If she can recall the moment in which dance entered her 

life and in which she truly took an interest in architecture, 

the same cannot be said of painting. «I feel that painting is 

something that has always been part of me», Mafalda re-

veals. The softness of her voice does not hide the strictness 

and discipline guiding her life, yet, the sensitivity and deli-

cacy of her canvases shines through: odes to movement, to 

lightness, to suspension and to body awareness.
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Nasceu a 23 de março de 1988 em La Coruña, Espanha, 

apenas porque decidiu vir ao mundo um mês mais cedo do 

que o previsto. De resto, sempre estudou e viveu em Vila 

Nova de Gaia, cidade onde nos abriu as portas do seu mun-

do e da sua história.

Complementando o ensino regular com formação artís-

tica em dança, Mafalda lembra o grande gosto que sempre 

nutriu pelo desenho e pela pintura. Uma caixa de lápis de 

cor ou de marcadores faziam as delícias da menina, mui-

tas vezes oferecidas pelo avô, cujo valioso contributo agora 

reconhece na orientação dos seus desenhos; da mãe, psi-

cóloga, colheu o alento necessário para explorar a sensi-

bilidade e divergir o seu leque de interesses. Frequentava 

ainda a segunda classe quando se recorda de ter pintado 

o seu primeiro quadro. Pouco mais sabia do que o nome 

She was born on March 23, 1988, in La Coruña, Spain, 

simply because she decided to come into the world a 

month earlier than planned. Otherwise, she has always 

lived and studied in Vila Nova de Gaia, the city in which she 

opened to us the doors of her world and of her history. 

Complementing regular teaching with artistic training 

in dance, Mafalda recalls the great liking she always nur-

tured for drawing and painting. A box of coloured pencils 

or felt tips delighted the young girl, often given to her by 

her grandfather, whose valuable contribution she now rec-

ognises in the direction of her drawings; from her mother, 

psychologist, she reaped the encouragement needed to 

explore sensitivity and vary her range of interests. She was 

still in year two when she remembers having painted her 

first painting. She knew little more than the name of the 

painter of those sunflowers that fascinated her so. It was 

do autor daqueles girassóis que tanto a fascinavam. Era 

Van Gogh, hoje uma das suas maiores referências, a par 

de Freud, Paula Rego, Frida Kahlo e da coreógrafa alemã  

Pina Bausch. 

Metódica, exigente e perfecionista por natureza,  

Mafalda conta-nos que coleciona experiências, imagens, 

fotografias e leituras, que desaguam em ideias que depois 

escreve e compõe mentalmente. «Muitas vezes resolvo 

as composições a sonhar», confidencia. Chega então o 

momento de fazer os pri-

meiros esboços a lápis. «O 

desenho é muito analítico 

no meu processo de traba-

lho e quanto mais exaustivo 

for em termos de sombras, 

movimento, posições e li-

nhas, melhor o quadro vai 

resultar». Rodeia-se de imagens inspiradoras – colando-

-as nas paredes, nas portas, no cavalete – para beber des-

sa influência enquanto está a compor e a pensar nas cores 

que vai usar. «É como se fosse um mapa de referências», 

explica a jovem. Recaia a escolha do material em acríli-

co, óleo ou aguarela, pintar não lhe toma muito tempo, já 

que a execução acaba por ser apenas uma pequena parte  

do processo.

Apaixonada pela figura humana, Mafalda assina ha-

bitualmente telas que focam corpos em movimento  

Van Gogh, today one of her greatest influences, along with 

Freud, Paula Rego, Frida Kahlo, and German choreographer  

Pina Bausch.

Methodical, demanding and perfectionist by nature,  

Mafalda tells us that she collects experiences, images, 

photographs and readings, which drain off in ideas that 

she then writes and composes in her mind. «Often I re-

solve the compositions when dreaming», she confides. 

Then comes the moment to make the first pencil sketches. 

«Drawing is very analytical 

in my work process and the 

more thorough it is in terms 

of shading, movement, po-

sitions and lines, the better 

the painting will turn out». 

She surrounds herself with 

inspiring images – putting 

them up on the walls, on doors, on her easel – to soak up 

this influence while she is composing and thinking about 

the colours she is going to use. «It is as if it were a refer-

ence map», the young woman explains. Irrespective of her 

choice of material - acrylics, oil or watercolour -, painting 

doesn’t take her much time, as doing it ends up being just 

a small part of the process.

Passionate about the human figure, Mafalda usu-

ally paints canvases that focus on bodies in movement  

(almost always female) that stand out on backgrounds 

«O que a arte tem de mais bonito 
é mexer com a emoção das 

pessoas» \\ «The most beautiful 
thing about art is how it touches 

peoples’ emotions»

PINA BAUSCH INSTANTE SUSPENSO

ODE AOS ENVERGONHADOS PARA LÁ DAS NUVENS 
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(quase sempre femininos) que se destacam sobre fundos 

que pendem para a neutralidade. «Tento passar o máximo 

de expressão através da pincelada e trabalhar a questão do 

movimento, da leveza, da suspensão, de corpos especiais, 

mais sensíveis e mais conscientes».

«Gosto de ter sempre uma história subjacente nas telas 

que pinto, mas não gosto de coisas absolutamente lite-

rais», diz Mafalda, reconhecendo o prazer que sente ao ou-

vir outras interpretações dos seus trabalhos e a angústia 

que inicialmente sentia ao vê-los partir. «A minha maior 

ambição é que as pessoas se sensibilizem com aquilo que 

faço. O que a arte tem de mais bonito é mexer com a emo-

ção das pessoas», conclui a jovem pintora, bailarina e ar-

quiteta, cujas intenções passam por continuar a manter 

em paralelo este trio que abrilhanta a sua vida.

that lean towards neutrality. «I try to pass the maximum 

of expression through the brushstroke and work the issue 

of movement, of lightness, of suspension, of special bodies, 

more sensitive and more conscious».

«I always like to have an underlying story to the pic-

tures I paint, but I don’t like things to be absolutely literal», 

says Mafalda, recognising the pleasure she feels when she 

hears other interpretations of her works and the anguish 

she initially felt seeing them leave. «My greatest ambition 

is that people appreciate what I am doing. The most beau-

tiful thing about art is how it touches peoples’ emotions», 

the young painter, dancer and architect concludes, who 

plans to continue to keep on juggling this trio that bright-

ens up her life.

CAPUCHINHO VERMELHO II

PRELÚDIO 

SÉRIE A CHEGADA DE ALICE

QUEDA INFINITA



ART  CULTURE

MIGUEL ARAÚJO

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  ©PAULO BICO

«O meu grande prazer é escrever músicas» 
 «My great pleasure is writing songs»

Rosto de uma geração que soube elevar a qualidade e a 

portugalidade da música nacional, Miguel Araújo compõe, 

escreve, canta e toca diversos instrumentos, tanto n’ Os 

Azeitonas, banda que integra desde 2002, como no percur-

so a solo que iniciou uma década mais tarde. Foi no Porto, 

cidade que o viu nascer em 1978, que os seus olhos lhe re-

velaram a timidez, a exigência de um músico autodidata, a 

teia de melodias e palavras que lhe assolam o pensamen-

to… O seu sorriso, sincero, declara um código genético mu-

sical composto por nomes como os The Beatles, Rui Veloso, 

Carlos Tê e Chico Buarque, rasgando-se ainda mais quando 

ouve letras da sua autoria nas vozes de António Zambujo, 

Ana Moura ou Carminho. Nós louvamos o facto de ter des-

cartado um eventual percurso ligado à Gestão para nos 

brindar com o seu talento e com a simplicidade genial das 

suas canções.

The face of a generation that has lifted the quality and the 

Portuguese feel of national music, Miguel Araújo com-

poses, writes, sings and plays an array of instruments, 

both in Os Azeitonas, the band he has been a member of 

since 2002, and in his solo career, which began a decade 

later. It was in Oporto, the city where he was born in 1978, 

that his eyes revealed the shyness, the high standards of a 

self taught musician, the web of melodies and words that 

trouble his thoughts… His sincere smile declares a musical 

genetic code composed of names such as The Beatles, Rui 

Veloso, Carlos Tê and Chico Buarque, and broadens further 

still when he hears lyrics he has written in the voices of 

António Zambujo, Ana Moura or Carminho. We praise the 

fact that he dropped out of a possible career in manage-

ment to treat us to his talent and to the brilliant simplicity 

of his songs.
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A sua ligação à música surge por influência dos seus tios 

que tinham uma banda de covers dos anos 1960/1970. Nes-

sa altura, ou alguma vez, sonhou em ser músico?

Quando eu era pequeno, os meus tios tinham uma banda 

e ensaiavam em casa da minha avó. Foi aí que tive um con-

tacto mais próximo com a música, que fiquei a saber quem 

eram os The Beatles, os Rolling Stones… Fiquei completa-

mente fascinado e tinha vontade de tocar, principalmente 

guitarra e baixo. Mas não sonhava em ser nada. Agora vejo 

que foi isso que me fez querer ser músico, mas na altura 

ainda não racionalizava dessa maneira.

Desde então, a música sempre fez parte da sua vida?

Sim, de uma maneira bastante amadora. Sempre tive 

bandas de liceu e de amigos, mas nunca com aspirações 

de gravar um disco, nem Os Azeitonas, quando foram for-

mados em 2002 num contexto de viagem de amigos, ti-

nham essas aspirações. Apesar de ser tudo na brincadeira, 

tínhamos uma maquete que chegou às mãos do Rui Veloso 

e que nos convidou para gravar. Gravámos esse disco e de-

pois as coisas que daí vieram, aos poucos, foram-me obri-

gando a tomar a decisão de ficar na música a tempo inteiro, 

que é o que faço desde 2005.

Como descreve a sua rela-

ção com a música?

A música é uma coisa 

quase obsessiva. Eu canto e 

toco, componho e escrevo. 

Onde eu faço diferença, se 

fizer alguma, é na composi-

ção e na escrita – não é pela 

minha voz nem pela minha maneira de tocar. Entre os 19 e 

os 22 anos passava a vida a ir a concertos, era completa-

mente obcecado como consumidor, ou seja, na perspetiva 

da absorção. Agora vou a menos concertos, ouço menos 

música, mas sou obcecado em pensar nas palavras certas 

para uma determinada música, ando sempre com melo-

dias na minha cabeça, e isso é uma coisa que me acompa-

nha quase como se fosse um esquizofrénico.

A composição é a vertente que lhe dá mais prazer?

É a que me dá mais prazer e mais angústia. Conseguir 

acabar uma música ao meu gosto é para mim um prazer 

muito maior do que tocar ou cantar. Eu nem gostava de 

cantar, comecei n’ Os Azeitonas, mas o meu primeiro dis-

co foi o meu primeiro grande momento de cantor, e eu não 

estava muito à vontade com a minha voz... Mas agora, com 

o hábito, há três anos e meio em palco, já não sinto repúdio 

em cantar, mas sem dúvida que o meu grande prazer é es-

crever músicas.

Your connection to music was influenced by your un-

cles, who had a 1960s/1970s covers band. Did you ever 

dream of being a musician at that time, or any other?

When I was small my uncles had a band and they prac-

ticed in my grandmother’s house. It was there that I had  

a closer contact with music; that I got to know who The 

Beatles, the Rolling Stones were… I was totally fascinated 

and I wanted to play, mainly guitar and bass. But I didn’t 

dream about being anything. Now I see that it was this that 

made me want to be a musician, but at the time I didn’t ra-

tionalise things in that way.

Has music always been part of your life since then?

Yes, in a very amateur way. I always had school bands, 

and with friends, but never aspired to recording a record, 

not even Os Azeitonas, when it formed in 2002 in a con-

text of a journey of friends, had these aspirations. Despite 

it all being for fun, we had a demo that fell into Rui Veloso’s 

hands, who then invited us to record. We recorded that re-

cord and then the things that gradually came out of this 

forced me to take the decision to work in music full time, 

which I have been doing since 2005.  

How would you describe your relationship with music?

Music is something al-

most obsessive. I sing and 

play, I compose and write. 

Where I make a difference, 

if any at all, is in composi-

tion and in writing – it isn’t 

through my voice or through 

my way of playing. Between 

the age of 19 and 22 I spent my life going to concerts; I was 

totally obsessed as a consumer, that is, from the perspec-

tive of soaking it all up. Now I go to fewer concerts, I listen 

to less music, but I am obsessed with thinking about the 

right lyrics for a given piece of music; I always have melo-

dies running through my head, and this is something that 

accompanies me, almost as if I were schizophrenic. 

Does composing give you the most pleasure?

It’s what gives me the most pleasure and the most trou-

ble. Managing to finish a piece of music to my taste is a 

much greater pleasure for me than playing or singing. I 

didn’t even like to sing; I began with Os Azeitonas, but my 

first record was my first great moment as a singer, and I 

wasn’t very comfortable with my voice… But now, with 

habit, and three and half years on stage, I am no longer put 

off by singing, but my great pleasure is writing songs, with-

out a doubt.  

É despreocupada esta aventura musical? 

Há sempre uma preocupação, mas tem a ver com o 

manter a chama da autoria, conseguir fazer músicas no-

vas... Cada vez que faço uma música que tem bastante su-

cesso, vem a angústia de fazer outra melhor. Uma pessoa 

fica sempre com aquela vontade de se tentar suplantar e 

fazer diferente, de continuar a fazer com que aquilo que po-

mos cá fora nos cative também a nós próprios. Essa é uma 

angústia permanente. É muito mais comum uma pessoa 

não conseguir fazer uma música do que conseguir!

Mas surge naturalmente?

Sim, mas não todos os dias. Surge uma melodia que fica 

na minha cabeça e que eu gravo no iPhone, vou para casa 

tentar fazer a letra, mas depois não sai nesse dia… É assim 

uma coisa meia estranha. A maior parte das vezes, faço a 

melodia sem saber como vai ser a letra e, mesmo quando 

começo a fazer a letra, procuro uma palavra ou outra que 

soe bem ali… Depois, quando tenho meia dúzia de palavras, 

é como fazer um puzzle. É muito raro pensar de antemão 

num tema para uma música.

Como vê esta geração de músicos da qual faz parte?

Dividindo em blocos de 15 anos, de 2000 a 2015 temos 

os Deolinda, o António Zambujo, a Ana Moura, o João Só, 

os Diabo na Cruz, Samuel Úria, coisas maravilhosas! Acho 

que a música popular portuguesa ganhou em qualidade 

musical, ganhou em portugalidade, mas perdeu muito em 

popularidade. Neste momento, acho que não fica nada a 

dever a nenhuma outra música do mundo. Mas hoje em 

dia há tantos canais, que as atenções dividem-se… E a mim 

Is this musical adventure carefree?

There is always a worry, but it has to do with keeping the 

flame of creativity alive, of managing to make new mu-

sic…Every time I write a song which is very successful, the  

distress of doing another better one comes along. A person 

is always left with that desire to try to outdo himself, and 

to do it differently, to continue to ensure that what you put 

out there captivates you too. This is a permanent worry. It is 

much more common for a person not to manage to create 

a song than to manage it!

But it comes naturally?

Yes, but not every day. If a melody comes into my head 

and I record it on my iPhone, I go home to try and write 

the lyrics, but then they don’t come to me on that day… 

It’s odd like that. Most of the time, I do the melody without 

knowing how the lyrics will turn out and, even when I start 

writing the lyrics, I’m looking for one word or another that 

sounds good there… Then, when I have half a dozen words, 

it’s like solving a puzzle. It’s very rare to think beforehand 

about a subject for a song.

What is your view of this generation of musicians of 

which you are part toow?

Breaking it up into blocks of 15 years, from 2000 to 2015 

we have Deolinda,  António Zambujo, Ana Moura, João 

Só, Diabo na Cruz, Samuel Úria. Great things! I think that 

Portuguese popular music has gained in musical qual-

ity, has gained in its Portuguese feel, but it has lost a lot 

in popularity. At the moment, I think that it is comparable 

to no other music in the world. But nowadays there are so 

«Onde eu faço diferença, se 
fizer alguma, é na composição 

e na escrita» \\ «Where I make 
a difference, if any at all, is in 
composition and in writing»
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causa-me uma certa mágoa ver tanta gente tão boa e com 

tanta dificuldade em subsistir por causa disso. 

Tem sempre histórias para contar nas suas letras?

Poucas são as minhas músicas que são uma história 

com princípio meio e fim. São talvez mais retratos. E retra-

tos tenho muitos para contar ainda, é o que mais há aí à 

nossa volta.

Acha que é na simplicidade que reside a beleza?

As coisas não é que sejam simples ou complicadas, são 

o que são. E nem sempre é simples falar de coisas simples. 

Mas acho que sim, que a beleza reside na simplicidade, en-

tão na música popular sem dúvida nenhuma. A Let It Be 

do Paul McCartney é das coisas mais simples do mundo, 

mas não se pode dizer que seja simples, se não havia por 

aí músicas como a Let It Be ou a Hey Jude aos pontapés. 

Há qualquer coisa no Let It Be que faz com que a música 

seja especialíssima. Esse é o meu fascínio: como é que com 

quatro acordes se faz uma música tão incrível! Aí é que re-

side a genialidade.

Quais as suas intenções para os próximos tempos?

Continuar… Tenho sempre muitas músicas e já tenho 

algumas ideias para o próximo álbum, mas quero ainda 

mais um ano de preparação. Gostava também de começar 

a ir tocar mais lá fora, para portugueses, porque acho que 

a minha música só faz sentido se as pessoas entenderem 

as letras. É quase como começar do zero, há o desafio de 

conquistar o público, já que são pessoas que não me co-

nhecem, e isso é bom.

many channels, and attentions are divided… And it breaks 

my heart a little to see so many good people, struggling to 

survive because of this.

Do you always have stories to tell in your lyrics?

Few of my songs have a story with a start, middle and 

end. They are more portraits, perhaps. And I have many 

portraits to tell still; that’s what there is most of around us.

Do you feel that beauty lies in simplicity?

Things aren’t simple or complicated; they are what 

they are. And it isn’t always simple to talk about simple 

things. But I think it does; beauty does lie in simplicity, and 

then in popular music, without a doubt. Let It Be, by Paul  

McCartney is one of the simplest things in the world, but 

you can’t say that it is simple, if there weren’t songs like 

Let It Be or Hey Jude around. There is something in Let It 

Be that ensures that the song is very special. This is what 

fascinates me: how can you make such an incredible song 

with four chords! That’s where genius lies.

What are your plans for the near future?

To continue… I have many songs and I already have some 

ideas for the next album, but I want another year to pre-

pare. I would also like to start playing more abroad, for the 

Portuguese, because I think that my music only makes 

sense if people understand the lyrics. It’s almost like start-

ing from zero; there is the challenge of winning over the 

public, as they are people that don’t know me, and this  

is good.
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LUÍS CAMPOS 
FERREIRA

«Mostrar bem Portugal é o meu lema»
 «Highlighting Portugal is my motto»

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ECONOMY  BUSINESS

TEXTO TEXT SÓNIA GOMES COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ANDRÉ SANTOS

Luís Campos Ferreira gosta de se rir e de desfrutar do  

trabalho que faz. O secretário de Estado dos Negócios  

Estrangeiros e Cooperação diz que «a qualidade e a com-

petência também convivem com o humor» e prova-lhe a 

experiência que este pode ser «uma grande arma diplo-

mática quando muito bem utilizado», porque se cria boa 

atmosfera. O diplomata que levou Camões a Cuba e o fado 

à Guatemala acredita nas potencialidades variadas do 

nosso país, nas pessoas e no conhecimento que cá se gera 

e que é transferido lá para fora. E, em jeito de balanço dos 

programas da política externa que estão no terreno, obser-

va que «se conseguirmos mostrar bem Portugal cá dentro 

e lá fora, ganhamos a todos os níveis». 

Luís Campos Ferreira likes to laugh and to enjoy the work 

he does. The secretary of state for Foreign Affairs and  

Cooperation says that «quality and competence also go 

together with humour» and experience shows him that 

this can be «a great diplomatic weapon when used well», 

because it creates a good atmosphere. The diplomat who 

took Camões to Cuba and fado to Guatemala believes in 

the varied potential of our country, in people and in the 

knowhow that is generated here and transferred to the 

outside world. And by way of taking stock of the foreign 

policy programmes that are out there, he observes that «if 

we manage to show Portugal in a good light here and else-

where, it’s a win-win situation».
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Em que princípios operacionais assenta o Conceito  

Estratégico da Cooperação Portuguesa? 

Hoje, a cooperação é para o desenvolvimento. E exportar 

desenvolvimento é importar segurança, em várias verten-

tes. A cooperação não é só uma questão económica, mas 

passa muito por aí. Não há erradicação de pobreza sem a 

geração de riqueza. E, para que os benefícios sejam mútuos, 

é fundamental transferirmos conhecimento e tecnologia, 

sem que signifique a mudança de identidade dos povos.

Como decorrem as relações bilaterais de Portugal 

com os países lusófonos, nomeadamente com Angola e 

Moçambique?

As nossas relações são de excelência e têm uma gran-

de margem de progressão. Os países da CPLP devem olhar 

mais para o futuro do que para o passado. Há um conjun-

to de denominadores comuns, de valores e princípios que 

criaram músculo na relação, mas nós devemos, ao fim de 

18 anos, olhar para as novas gerações e ver o que podemos 

fazer em comum, partilhando conhecimento, e ver que 

motores podem gerar mais economia que interesse a todos.

Decorrido mais de um ano após a aprovação do Conceito 

Estratégico, qual o balanço que faz da cooperação portu-

guesa face aos interesses de Portugal e das necessidades 

dos países parceiros?

On what operating principles is the Strategic Concept of 

Portuguese Cooperation based?

Today, cooperation is for development. And exporting 

development is importing security, on various levels. Co-

operation isn’t just an economic issue, but goes way be-

yond this. There is no eradication of poverty without the 

generation of wealth. And, for the benefits to be mutual, it 

is vital for us to transfer knowledge and technology, with-

out this meaning changing the identity of peoples.

How are Portugal’s bilateral relations with Portuguese 

speaking countries and in particular with Angola and  

Mozambique?

Our relations are excellent and have considerable 

scope for improvement. CPLP [Community of Portuguese 

Language Countries] countries should look more to the 

future than to the past. There are a series of common de-

nominators, of values and principles that have added 

muscle to the relationship, but we should, at the end of 18 

years, look to the new generations and see what we can 

do together, sharing knowledge, and see what motors can 

generate more economy that interests everybody.

More than a year has passed since the Strategic Concept 

was approved. What is your assessment of Portuguese 

cooperation with regard to the interests of Portugal and of 

the needs of partner nations?

«O conhecimento é um ativo 
que os países têm e que nenhum 

mercado consegue cotar em baixa» 
\\  «Knowledge is an asset that 

countries have and that no market 
can undercut»

Os resultados são positivos e não devem ser medidos 

pelo dinheiro investido, mas antes pelo que se tem conse-

guido fazer no terreno. Portugal consegue fazer programas 

bons com pouco dinheiro, na área da saúde, energia, entre 

outras, e percebo que estamos a fazer um trabalho exem-

plar, e temos também excelentes ONGDs. O nosso investi-

mento direto, por exemplo em países africanos como São 

Tomé e Príncipe, com o inovador programa de Telemedi-

cina, tem funcionado muito bem, porque acrescenta valor 

e bem-estar à população e gera emprego. Também Cabo 

Verde e Angola pediram para implementá-lo, porque já 

têm infraestruturas para isso. Na Guiné-Bissau, estamos a 

trabalhar no sentido de criar condições para que aconteça.

Qual é a base que faz a diplomacia funcionar? 

A diplomacia deve criar redes de partilha nas diversas 

áreas, seja universidades, cultura, saúde, empresas, para 

que estas transfiram o seu conhecimento, isso é a base 

da cooperação. E este é o grande desafio que tenho para 

mim. O conhecimento é um ativo que os países têm e que 

nenhum mercado consegue cotar em baixa. Por isso, as 

nossas ligações têm de ser 

em rede. Partilhar e migrar 

o conhecimento para o te-

cido económico e para as 

outras áreas, para que esse 

saber crie vantagens com-

petitivas e existenciais às 

populações que lá vivem. E 

a ciência é, na diplomacia, o 

bem maior para procurar a 

paz. Temos de saber criar essa rede da ciência na diploma-

cia e partilhá-la.  

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério 

das Finanças aprovaram recentemente o programa Parce-

rias para o Desenvolvimento. Em que consiste?

O novo website www.pdesenvolvimento.pt é uma no-

vidade na Europa que apresenta todas as oportunida-

des às empresas, universidades, municípios, a todos os 

que podem fazer cooperação em rede. Esta plataforma 

é excelente, porque, além de dar oportunidade, ensina 

a concorrer e ainda oferece apoio. Os dados estão lan-

çados e isto é um caminho a fazer agora pelos priva-

dos. O apoio do Estado está lá, à distância de um clique.  

Em Outubro de 2014, foi lançado o programa Embaixa-

dorias. Como está a correr?

Este programa é uma forma de fazer diplomacia cá den-

tro para vender Portugal lá fora. Adicionamos criatividade 

ao que já existe, pegando nos embaixadores acreditados 

em Lisboa, levando-os a conhecer o país, incluindo cul-

tura, gastronomia, economia e diplomacia municipal. Este 

programa é sempre feito em parceria com os presidentes 

The results are positive and should not be measured in 

terms of money invested, but rather in terms of what they 

have managed to do out there. Portugal has managed to do 

good programmes with little money, in the area of health, 

energy, among others, and I understand that we are doing 

exemplary work, and we also have excellent NGDOs. Our 

direct investment, for example in African countries such 

as São Tomé and Príncipe, with the innovative ‘Telemedi-

cine’ programme, has worked very well, because it adds 

value and wellbeing to the population and creates jobs. 

Cape Verde and Angola have also asked to implement it, 

because they already have the infrastructures for this. In 

Guinea-Bissau, we are working towards creating the con-

ditions for this to happen.

What basis makes diplomacy work?

Diplomacy should create sharing networks in various 

areas, be they universities, culture, health, companies, so 

that these can transfer their knowledge. This is the foun-

dation of cooperation. And this is the great challenge I 

have. Knowledge is an asset that countries have and that 

no market can undercut. As 

such, our connections have 

to be in a network. Sharing 

and migrating knowledge 

to the economic fabric and 

to other areas, so that this 

knowhow creates competi-

tive and existential advan-

tages for the populations 

that live there. And science 

is, in diplomacy, the greater good for striving for peace. We 

have to know how to create this science network in diplo-

macy and to share it.

The Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of 

Finance recently approved the Partnerships for Develop-

ment programme. What does this entail?

The new website www.pdesenvolvimento.pt is some-

thing new in Europe, presenting every opportunity to 

companies, universities, municipalities, to everyone that 

can cooperate in a network. This platform is excellent, be-

cause, in addition to giving opportunities, it teaches how to 

compete and also offers support. The die is cast and this is 

a path for private enterprises to take now. The support of 

the state is there, just a click away.

In October 2014, the Embaixadorias programme was 

launched. How is it going?

This programme is a way of doing diplomacy here to 

sell Portugal elsewhere. We have added creativity to what  

already exists, taking accredited ambassadors in Lisbon, 

letting them get to know the country, including culture, 

gastronomy, economy and municipal diplomacy. This  
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de Câmara. O objetivo é levar este Ministério também para 

dentro do país, numa ideia de proximidade. 

Até que ponto verifica que a diplomacia ganha em atuar 

numa perspetiva integrada? 

A diplomacia tem de ter alma, e esta é dada pela cultura, 

pela identidade de um país, não é só pela economia. Portugal 

tem grandes vantagens, porque migramos muito bem os 

conhecimentos das universidades para as empresas e hoje 

temos uma competitividade enorme no design, em produ-

tos como o vinho. Quando fiz a visita política a Cuba havia 

uma dificuldade de relação e fui com uma missão: a de es-

tabelecer um protocolo anual de consultas políticas, e levei 

uma estátua de Camões comigo e conseguimos que ela se 

edificasse em pleno centro de Havana.

Apesar de Portugal não ter grande capacidade financeira 

para fazer grandes promoções, não significa que não pos-

samos ser maiores do que o nosso tamanho. Temos uma 

cultura de redes de oportunidades e de conteúdos variados 

e vários cartões-de-visita, como Cristiano Ronaldo e José 

Mourinho. Fazemos bem e temos ambição. 

Que outros países são interessantes para a diplomacia 

externa de Portugal?

Temos uma prioridade: África. E, lá dentro, os países de 

Língua Portuguesa são uma porta de entrada para a relação 

com outros países com os quais aqueles mantêm relações. 

Também temos alargado muito as nossas relações com paí-

ses como Chile, Peru, Cuba e México, que são um bouquet 

de oportunidades extraordinárias para Portugal, porque es-

tão a precisar de infraestruturar e isso é perfeito para nós. 

programme is always done in partnership with mayors. The 

goal is to take this ministry to within the country too, in an 

idea of closer ties.

To what extent do you consider that diplomacy gains by 

acting from an all-encompassing perspective?

Diplomacy has to have a soul, and this is provided by cul-

ture, by the identity of a country; it isn’t just by its economy. 

Portugal has major advantages, because we excel at mi-

grating knowledge from universities to companies and to-

day we are hugely competitive in design, in products such 

as wine. When I went on the political visit to Cuba relations 

were strained and I went with a mission: that of establish-

ing an annual political consultation protocol, and I took a 

statue of Camões with me and we managed to get it erect-

ed right in the centre of Havana.

Despite Portugal not having great financial capacity to 

do major promotions, this doesn’t mean that we can’t be 

larger that our size. We have a culture of networks of op-

portunities and of varied content and various calling cards, 

such as Cristiano Ronaldo and José Mourinho. We do 

things well and we are ambitious.

What other countries are of interest for Portugal’s for-

eign diplomacy?

We have one priority: Africa. And, within it, Portuguese 

language countries are a gateway to relations with other 

countries with which they maintain relations. We have 

also greatly deepened our relations with countries such as 

Chile, Peru, Cuba and Mexico, which are a ‘bouquet’ of ex-

traordinary opportunities for Portugal, because they need 

to set up infrastructures and this is perfect for us. 

ANTÓNIO REBELO DE SOUSA
Economista 
Economist

OPINIÃO \\ OPINION

Há quem pense, erradamente, que a alternativa ao atual 

Governo passa pela recusa de toda e qualquer forma de 

austeridade, confundindo-se a necessidade de se promo-

ver o crescimento económico e o emprego com a adoção 

de políticas despesistas, de sabor mais ou menos populista.

Ora, acontece que o engenho e a arte estão em saber con-

ciliar o rigor nas Finanças Públicas com a concretização de 

políticas que contribuam para o aumento do investimento, 

o acréscimo da produtividade e o adequado aproveitamen-

to das vantagens competitivas dinâmicas, sem esquecer o 

objetivo de maximização da Função Bem-Estar Social.

Por isso é que importa começar por se fazer um levanta-

mento dos recursos disponíveis e das necessidades por 

satisfazer, região a região. Por isso é que importa elaborar 

um Plano de Ordenamento do Território. E é, também, por 

isso que se afigura imperioso elaborar um Plano Pluria-

nual de Desenvolvimento Indicativo, com seleção de se-

tores estratégicos.

Como se apresenta da maior relevância criar incentivos 

fiscais e financeiros ao investimento reprodutivo nos ditos 

setores estratégicos.

E como seria importante negociar com a Comissão  

Europeia a redução significativa, ainda que temporária, das 

comparticipações nacionais em projetos de investimento, 

públicos ou privados, em que se recorra a fundos estrutu-

rais comunitários. O montante global desses fundos man-

ter-se-ia ao mesmo nível, mas a comparticipação nacional 

diminuiria ou deixaria mesmo de ser exigida, em circuns-

tâncias determinadas.

Mais, faria sentido pugnar-se pela emissão de obrigações 

pelo Banco Europeu de Investimento e pelo Fundo Europeu 

de Investimento, tendo em vista promover novos projetos 

europeus e contribuir para a reciclagem das dívidas públi-

cas de economias periféricas.

Tudo isto fará sentido para quem se reclame da esquerda 

democrática. Mas, será sempre uma irresponsabilidade 

enveredar-se por um discurso demagógico ou pelo regres-

so a tentações despesistas sem sentido.

A única esquerda democrática viável é a que sabe recusar 

a tentação populista e demagógica. Nem sempre se apre-

senta fácil, mas será sempre de importância vital.

Nem mais, nem menos...

Alternativa

There are those who think, wrongly, that the alternative to 

the current government would involve the rejection of any 

kind of austerity, confusing the need to promote economic 

growth and employment with the adoption of spending 

policies, more or less populist in flavour.

Now, it turns out that ingenuity and art lie in knowing how 

to reconcile rigor in Public Finances with the realisation of 

policies that contribute to growth in investment, greater 

productivity and the proper use of dynamic competitive 

advantages, without forgetting the goal of maximising the 

Welfare Function.

What matters therefore is starting to make a survey of 

available resources and of the needs to be met, region by re-

gion.  What matters therefore is drawing up a Land Zoning 

and Management Plan.  And that is also why it would seem 

imperative to draw up a Multi-annual Indicative Develop-

ment Plan, with the selection of strategic sectors.

As it appears of greater interest to create tax and finan-

cial incentives for reproductive investment in the said 

strategic sectors.

And as it would be important to negotiate with the Europe-

an Commission the significant reduction, albeit temporary, 

of national contributions in investment projects, public and 

private, which have recourse to EU structural funds.  The to-

tal value of these funds would remain at the same level, but 

the national contribution would reduce and even no longer 

be required, in given circumstances. Also, it would make 

sense to fight for the bond issue by the European Invest-

ment Bank and by the European Investment Fund, with a 

view to promoting new European projects and contributing 

to the recycling of public debts of peripheral economies. 

This will all make sense to anyone claiming to belong to 

the democratic left. But, it will always prove irresponsible 

to embark on rabble-rousing or on the return of senseless 

spending temptations.

The only viable democratic left is the one that can reject 

populist and demagogic temptation. It may not always 

prove easy, but it will always be of vital importance.

Nothing more, nothing less…   

Alternative
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SUSANA SEQUEIRA
«Se tenho uma ideia é para fazer»

 «If I have an idea, I’m going to do it»

MSTF PARTNERS 

ECONOMY  BUSINESS

Ser out of the box (fora da caixa) já valeu várias distinções 

a Susana Sequeira, fundadora, CEO e diretora criativa da 

agência de publicidade MSTF Partners, que agora usa o 

conceito «unfollow», para expressar o que é ser diferente 

e único nas ideias. 

Se não fosse uma mulher de negócios, podia ser «daque-

las pessoas que viajam de mochilas às costas pelo mundo 

sem destino, ou voluntária». Nunca pensou em ser em-

presária. «Foi a vida que me foi conduzindo e eu fui-me 

deixando levar sem pensar muito, e agarrando as oportu-

nidades que surgiam», conta, admitindo que também po-

dia «ser só uma boa mãe e não fazer mais nada». Para esta 

mulher de negócios, um dia perfeito deveria ter 48 horas, 

ser agitado mas sem reuniões para ter liberdade para criar 

soluções, estar com a família, poder jogar golfe e ainda sair 

para jantar fora. 

Como é que importa a sua criatividade para o mundo  

dos negócios?

O «unfollow» é um conceito Partners que importo para 

os meus outros investimentos. O que procuro nos negó-

cios é ver se é uma ideia diferente e inovadora e como é 

que eu a consigo potenciar como marca aos milhares e 

não a vender ao consumidor one to one e sim na lógica 

B2B. E também conta o meu feeling. Não é só o dinheiro 

que pesa num negócio… Interessa ter a visão do negócio e 

pensar na projeção alargada. E no Shark Tank acrescenta-

mos valor às ideias e às pessoas envolvidas nos projetos. 

Como jurada no programa Shark Tank Portugal, é a cria-

tiva que avalia investimentos. Para si, o que é uma boa 

ideia em que vale a pena investir?

Thinking out of the box has already led to many awards 

for Susana Sequeira, founder, CEO and creative director of 

advertising agency MSTF Partners, which now uses the 

«unfollow» concept to express what it is to be different 

and unique in ideas. 

If she weren’t a businesswoman, she could be «one of 

those people that backpack around the world without a 

destination, or a volunteer». She never thought about be-

coming an entrepreneur. «It was life that led me and I let 

myself be carried along without thinking about it much, 

grabbing hold of opportunities as they arose», she ex-

plains, while admitting that she could also «be just a good 

mother and do nothing else». For this businesswoman, 

a perfect day should have 48 hours, be busy but without 

meetings to have the freedom to create solutions, be with 

the family, be able to play golf and also to dine out.

How do you import your creativity into the world  

of business?

«Unfollow» is a concept that I import into my other in-

vestments. What I strive for in business is to see if it is a 

different and innovative idea and how it is that I can man-

age to enhance it as a brand to thousands and not to sell it 

one to one to the consumer, rather in a B2B logic. And I also 

count my feeling. It’s not just money that counts in busi-

ness… What matters is having business vision and think-

ing about the wider picture. And on Shark Tank we add 

value to ideas and to people involved in the projects.

As a jury member on the programme Shark Tank Portu-

gal, you are the creative mind assessing investments. For 

you, what is a good idea worth investing in?

TEXTO TEXT SÓNIA GOMES COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY NUNO ANDRÉ SANTOS
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É não ter vícios. Ou seja, tem de ser um negócio que não 

venha de trás com uma estrutura pesada, bloqueios ou 

com dívidas, ou então que seja facilmente transformável. 

Isto porque é muito mais difícil mudar alguma coisa do que 

começar de novo. 

Outra condição para investir são as pessoas que estão à 

frente do negócio. Tem de haver empatia para fazer negó-

cio. A ideia até pode ser muito boa, mas se eu sentir que 

não nos vamos entender e que a pessoa não sabe ouvir, 

não avanço.

Há ainda outro aspeto que levo em conta antes de in-

vestir que tem a ver com a comunicação do negócio. Isto 

é muito importante. Por isso avalio se o negócio é inovador, 

diferente e se tem mercado, porque o produto tem de ser 

fácil de comunicar.

É uma mulher de negócios que investe em diferentes 

setores de atividade. O que a motiva a investir?

A oportunidade do negócio. Olho sempre para o negócio 

numa perspetiva da rentabilidade.

Qual o maior retorno dos seus investimentos?

Quando sinto que os negócios estão a andar bem e tam-

bém que avançam sem mim. 

E também quando chego ao 

final do ano e tenho dividen-

dos para distribuir. 

Quais são as caracterís-

ticas que fazem de si uma 

empreendedora de sucesso?

Acima de tudo é não ter 

medo de arriscar e de falhar. 

Isto não significa ser demasiado otimista, mas antes não 

ser pessimista. É preciso ter coragem e ser competente, ou 

seja, saber fazer para saber liderar e delegar. É ter capaci-

dade de trabalho e acima de tudo é ser uma pessoa que 

arrisca com pés e cabeça, sonha e acredita que é realizável.

Se tenho uma ideia é para fazer, não é para ficar só no 

sonho. É a minha maneira de ser: arriscar com coragem. 

Porque se fico a mastigar, vem alguém que concretiza. A 

vontade de fazer e não ficar só a pensar é fundamental. 

Eu nunca gostei de estar na zona de conforto, ou seja, 

quando eu começo a sentir-me muito à vontade e não es-

tou a acrescentar nada de novo, então começa a ser des-

confortável para mim e sinto que é altura de mudar. 

Confio nas minhas capacidades mas, se errar, tudo bem, 

porque é uma boa oportunidade para aprender… faz parte 

do processo.

O que significa ter visão de negócio?

É conseguir olhar para uma ideia, que às vezes não é 

nada ou é pouco, e projetá-la e potenciá-la ao seu máxi-

mo. E para isso é preciso ter um grande conhecimento do  

One that is free of vices. That is, it has to be a business 

that doesn’t come from behind with a cumbersome struc-

ture, stumbling blocks, or debt, or one that is easily trans-

formable. That’s because it’s much more difficult to change 

something than to start over.

Another condition for investing is the people at the front 

of the business. There needs to be empathy to do business. 

The idea may even be very good, but if I think that we aren’t 

going to get along and the person doesn’t know how to lis-

ten, I’m out.

There is also another aspect that I take into account be-

fore investing, which has to do with the communication of 

the business. This is very important. That’s why I assess if 

the business is innovative, different and if it has a market, 

because the product has to be easy to communicate.

You are a businesswoman who invests in different sec-

tors. What motivates you to invest?

Business opportunity. I always look at business from a 

perspective of profitability.

What is the greatest return on your investments?

When I feel that the business is doing well and also that 

it is progressing without me. 

And when I get to the end of 

the year and have dividends 

to distribute.

What characteristics do 

you have that make you a 

successful entrepreneur?

Above all else it is not be-

ing afraid to take risks and 

to fail. This doesn’t mean being too optimistic, rather not 

being pessimistic. You need to have courage and be com-

petent, that is, to know what to do to know how to lead and 

to delegate. It is having the ability to work and above all 

else it is being a person that takes risks properly, dreams 

and believes that it is doable.

If I have an idea, I’m going to do it; it’s not going to remain 

a dream. That’s the way I am: being brave enough to take 

risks. Because if I just sit there, chewing on it, someone 

else will come along and do it. The willingness to do it and 

not just think about doing it is fundamental.  

I have never liked to be in my comfort zone, that is, when 

I start to feel very comfortable and I’m not adding anything 

new, then it starts being uncomfortable for me and I feel 

that the time has come to change.

I have faith in my abilities but, if I get it wrong, that’s fine, 

because it’s an opportunity to learn… it’s part of the process.

What does having business vision mean?

It is managing to look at an idea, which sometimes is 

nothing or little, and to project it and enhance it to its full 

«Ter visão é conseguir ver o negócio 
como um todo e integrá-lo no 

mercado» \\  «Having vision is 
managing to see the business as a 

whole and integrating it into  
the market»

mercado e saber como é que a vamos transformar num 

grande negócio. Acima de tudo, é ver se há mercado ou 

não. A minha visão de negócio é sempre pensar como é 

que potencio determinada ideia e em que é que esta é va-

liosa para a vida das pessoas. E como é que eu posso fazer 

com que esta se torne rapidamente num negócio grande. 

Se eu conseguir ter respostas a estas perguntas e ver uma 

ideia, que num dado momento é uma coisa pequena, e 

que pode vir a ser outra muito maior. Isso é ter visão, ou 

seja, é conseguir ver o negócio como um todo e integrá-lo  

no mercado.

Sendo uma mulher «tubarão» entre quatro «tuba-

rões» homens no Shark Tank, sente que o seu género faz  

alguma diferença?

Nunca senti diferença entre os meus parceiros e colegas 

de trabalho. A minha vida sempre foi e é no meio de ho-

mens e sinto-me suficientemente autoconfiante para não 

me sentir inferior, melindrada ou privilegiada por ser mu-

lher. Penso que tem mais a ver com a atitude, do que com o 

género. Onde eu senti mais diferença foi nos concorrentes 

do programa, porque noto que estou mais no centro das 

atenções, sou mais criticada por algumas pessoas, sejam 

mulheres ou homens, que parece que não gostam de ver 

uma mulher no poder e que se sentem incomodadas. Não 

percebo porquê e lamento muito. 

extent. And for this you need to have detailed knowledge of 

the market and to know just how you’re going to transform 

it into a major business. Above all else, it is seeing if there is 

a market or not. My business vision is always thinking how 

I can enhance a given idea and in what way is it valuable 

for people’s lives. And what is it that I can do to ensure that 

this quickly becomes a major business. If I manage to find 

answers to these questions and to see an idea, which at a 

given moment is something small, and which can become 

something else much larger. This is having vision, that is, it 

is managing to see the business as a whole and integrating 

it into the market.  

As a female «shark» among four male «sharks»  

on the Shark Tank, do you feel your gender makes any  

difference?

I have never felt different from my partners and work 

colleagues. My life has always been and remains in a 

male environment and I feel self confident enough to not 

feel inferior, victimised, or privileged for being a woman. I 

think that it has more to do with attitude, than with gen-

der. Where I felt more difference was with the programme’s 

contestants, because I notice that I am more under the 

spotlight, I am more criticised by some people, whether 

women or men, which seem to imply that they don’t like to 

see a woman in power and that they feel uncomfortable. I 

don’t understand why and I regret it very much. 
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FRATO
«Temos vindo a crescer de forma rápida,  
mas sustentada» \\ «We have enjoyed 

quick, yet sustained growth»

ECONOMY  BUSINESS

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©FRATO INTERIORS

São exemplos de empresas como esta que devem orgu-

lhar o país pela capacidade de elevar o made in Portugal 

a um nível de excelência. Destacando-se no domínio da 

produção de mobiliário de luxo, a Frato, fundada em 2010 

pelo casal Carlos Faria Santos e Patrícia Santos, estreou-se 

com uma faturação anual de 200 mil euros, tendo chegado 

aos três milhões em 2014, e renovando a sua ambição para 

2015: atingir os cinco milhões de euros. A empresa portu-

guesa, que conta atualmente com 38 colaboradores, ex-

porta 98% da sua produção, somando cerca de 350 clientes 

ativos distribuídos em mais de 50 mercados, entre os quais 

se destacam a Arábia Saudita, o Reino Unido e Singapura.

Companies like this one should be a source of pride for the 

country for their ability to lift the ‘Made in Portugal’ seal to 

a new level of excellence. Standing out in the field of lux-

ury furniture manufacture, Frato, founded in 2010 by the 

couple Carlos Faria Santos and Patrícia Santos, started its 

existence with an annual turnover of 200,000 Euros, be-

fore reaching three million in 2014, and renewing its am-

bition for 2015: to get to five million Euros. The Portuguese 

company, which currently employs 38 people, exports 98% 

of its production, and has around 350 active clients distrib-

uted in more than 50 markets, highlights of which include 

Saudi Arabia, the United Kingdom and Singapore.

CARLOS FARIA SANTOS, CEO DA FRATO
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A Frato «oferece ao mercado um lifestyle concept, ou 

seja, soluções e projetos integrados de interiores através 

de um portfólio de produtos que engloba peças de mobi-

liário, iluminação, estofo e acessórios», explica Carlos Faria  

Santos, assegurando que, apesar de veloz, o crescimen-

to da empresa é sustentado. «O controlo total de todo o 

processo produtivo e criativo, a qualidade dos materiais, 

a versatilidade na oferta e a rapidez no desenvolvimento 

de produto fizeram com que 

optássemos por ter uma 

produção 100% nacional, 

que garante um produto que 

cumpre os mais elevados 

níveis de exigência», acres-

centa o CEO da Frato.

E o padrão estabelecido 

pela Frato parece agradar 

ao mercado internacional, já 

que representa 98% do seu volume de negócios. «A Frato 

tem cerca de 350 clientes ativos em 54 países», confir-

ma o responsável da marca que atua essencialmente no 

segmento business to business, nomeadamente, arqui-

tetos, cadeias de hotéis e promotores imobiliários. «Entre 

os nossos clientes podemos divulgar, por exemplo, a loja 

Cartier do Dubai, o Four Seasons de Moscovo e a família  

Frato «offers a lifestyle concept to the market, that is 

to say, integrated interior solutions and projects through 

a product portfolio that features pieces of furniture, light-

ing, furnishings and accessories», explains Carlos Faria 

Santos, assuring that, despite being quick, the company’s 

growth is sustained. «Total control of the entire productive 

and creative process, the quality of materials, versatility of 

choice and the speed of product development have led us 

to opt for 100% national pro-

duction, which guarantees a 

product that meets the very 

highest of demands», adds 

the CEO of Frato.

And the standard set by 

Frato seems to please the 

international market, see-

ing as this represents 98% 

of its turnover. «Frato has 

about 350 active clients in 54 countries», confirms the 

head of the brand, which operates essentially in the busi-

ness to business segment, and in particular, architects, 

hotel chains and property developers. «Among our clients, 

we can list the Cartier store in Dubai, the Four Seasons 

in Moscow, and the Saudi Arabian royal family». Indeed, 

Saudi Arabia is one of Frato’s main export destinations, 

O mercado internacional representa 
98% do volume de negócios  

da empresa portuguesa. \\ The 
international market represents 

98% of the Portuguese company’s 
turnover.

A Frato conta com clientes como a 
loja Cartier do Dubai, o Four Seasons 
de Moscovo e a família real da Arábia 
Saudita. \\ Frato has clients such as 
the Cartier store in Dubai, the Four 
Seasons in Moscow and the Saudi 

Arabian royal family.

real da Arábia Saudita». A Arábia Saudita é, aliás, um dos 

principais destinos das exportações da Frato, a par do  

Reino Unido e Singapura, justamente os três mercados onde 

a empresa portuguesa se aproximou, mais recentemente, 

dos clientes particulares, com a abertura de três espaços 

comerciais. Orgulhoso destes investimentos, Carlos Faria 

Santos não esconde que a loja nos armazéns Harrods, em 

Londres, onde damos com a Frato ao lado de conceituadas 

marcas como a Hermès, a 

Fendi Casa ou a Roche Bo-

bois, «se tem revelado até 

ao momento a mais positiva 

em todos os aspetos».

«Para o ano de 2015, está 

previsto um investimento 

na ordem dos 1,5 milhões de 

euros, que se reporta a uma 

unidade produtiva de mobi-

liário em Paredes, à remo-

delação e expansão da nossa sede na Maia, e ao estabe-

lecimento de uma base comercial em Londres», adianta o 

CEO. Mas não é só. Nos horizontes da Frato inclui-se ainda 

uma provável «duplicação da rede de lojas em 2015/2016, 

com presença em vários países, entre eles os Estados  

Unidos e o Qatar».

along with the United Kingdom and Singapore, precisely 

the three markets in which the Portuguese company has 

most recently built up relationships with private clients, 

through the opening of three outlets. Proud of these in-

vestments, Carlos Faria Santos is happy to reveal that the 

outlet in Harrods department store, in London, where Frato 

rubs shoulders with brands such as Hermès, Fendi Casa or 

Roche Bobois, «has proved the most positive in every as-

pect, until now». 

«For 2015, plans include 

an investment of around 1.5 

million Euros, which will go 

towards a production unit in 

Paredes, the refurbishment 

and expansion of our head-

quarters in Maia, and set-

ting up a commercial base 

in London», the CEO adds. 

But that’s not all. Frato’s 

future also includes a probable «doubling of its network 

of stores in 2015/2016, appearing in several countries, in-

cluding the United States and Qatar».
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ONTÁRIO
«Águas brilhantes» \\ «Glittering waters»

TEXTO TEXT MARIA AMÉLIA PIRES \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©CANADIAN TOURISM COMMISSION

INSPIRING PLACES

Seguir as luzes da frenética e cosmopolita cidade de To-

ronto; descobrir o melhor das culturas francesa e inglesa 

na histórica capital de Otava; apreciar a beleza inigualável 

das famosas Cataratas do Niágara; ou explorar muitas ou-

tras cidades charmosas, enfeitadas por lagos, florestas bo-

reais, vinhedos ou montanhas… Há incontáveis formas de 

explorar Ontário – uma das dez províncias canadenses –, 

tantas quantas a imaginação quiser. Bem-vindo a Ontário, 

onde 13 milhões de pessoas e 80 culturas diferentes têm 

tanto para mostrar!

Following the lights of the bustling and cosmopolitan city 

of Toronto; discovering the best of French and English cul-

tures in the historic capital of Ottawa; enjoying the unrival-

led beauty of the famous Niagara Falls; or exploring a host 

of other charming cites, adorned by lakes, boreal forests, 

vineyards and mountains… There are endless ways of ex-

ploring Ontario – one of Canada’s ten provinces –, as many 

as your imagination allows. Welcome to Ontario, where 

13 million people and 80 different cultures have so much  

to show!
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do planeta, a Yonge Street (1896 km). Localizada nas mar-

gens do Lago Ontário, é ponto de encontro de culturas, 

negócios, artes e história. Toronto conta com mais de mil 

festivais e 125 museus, como o Royal Ontario Museum e 

a Art Gallery of Ontario, onde se podem admirar desde 

obras da cultura Inuit (esquimó) até quadros de Picasso 

e Monet. Quem gosta de fazer compras deve percorrer o 

Eaton Centre, um shopping com mais de 230 lojas. Se for 

verão, as praias (de lago) são uma alternativa refrescante 

e encontram-se em pequenas ilhas a 15 minutos de balsa 

do centro. 

world’s longest road, Yonge Street (1896 km). Stood on 

the shores of Lake Ontario, it is a melting pot of cultures, 

business, arts and history. Toronto boasts more than one 

thousand festivals and 125 museums, such as the Royal 

Ontario Museum and the Art Gallery of Ontario, in which 

you can admire anything from works of Inuit (Eskimo) cul-

ture, to paintings by Picasso or Monet. Anyone who likes to 

shop should head for the Eaton Centre, a shopping centre 

housing 230 stores. If it’s summer, the (lake) beaches of-

fer a refreshing alternative located in small islands just 15 

minutes by ferry from the centre.

Poderia ser um país inteiro, dada a sua imensidão e di-

versidade. Mais de um milhão de quilómetros quadrados 

de terra, mais de 250 mil lagos, cem mil quilómetros de 

rios, planícies e montanhas, sol e neve, ar puro e cidades 

modernas, gentes oriundas de ‘todas’ as nações, história 

e cultura riquíssimas… Mas não é. É tão-somente Ontá-

rio, cujo nome  tem origem indígena e pode ser traduzido 

como «águas brilhantes» devido à sua vasta hidrografia.

A cidade de Toronto, capital de província, é conhecida 

pela sua variedade turística, pela sua posição geográfi-

ca, por hospedar a segunda mais alta estrutura vertical 

do mundo (553 metros) – CN Tower – e a rua mais longa 

It could be a whole country, given its immense size and 

diversity. More than a million square kilometres of land, 

more than 250,000 lakes, 100,000 kilometres of rivers, 

prairies and mountains, sun and snow, pure air and mod-

ern cities, people from ‘every’ nation, a wealth of history 

and culture… But it isn’t. It’s just Ontario, the name of which 

has native origins and can be translated as «glittering wa-

ters» thanks to its vast water resources.

The city of Toronto, the capital of the province, is known 

for its variety of tourism options, for its geographical posi-

tion, for being home to the second highest vertical struc-

ture in the world – the CN Tower – (553 metres) and the 



Villas&Golfe  \\ 65 64 \\  Villas&Golfe

Ontário é indizível, apenas 
compreendida com os sentidos 

e o coração. \\  Ontario is 
immeasurable, and only understood 

with the senses and the heart.

Ottawa is a harmonious and peaceful city, with two riv-

ers, surrounded by trees and parks, which is intended as a 

home for parliament and the government, as well as diplo-

matic delegations of many countries. The Canadian capital 

features many museums, official residences and govern-

ment buildings. Highlights include the parliament build-

ing and the Château Laurier, in the centre of the city. Other 

places of interest are the 

Rideau Canal – which works 

as a lake in the summer and 

as an ice rink in the winter -, 

the National Gallery building, 

the Peacekeeping Monu-

ment, the Canada Aviation 

and Space Museum, and 

the Canadian War Museum, 

among others. Many events are organised throughout the 

year, such as the Canada Dance Festival, the Canadian  

Tulip Festival, and an international jazz festival.

The famous Niagara Falls, the country’s greatest tour-

ist centre, on the border between the USA and Canada, 

contain two cities with the same name: Niagara Falls, New 

York (on the American side) and Niagara Falls, Ontario 

(on the Canadian side). The falls were formed more than 

ten thousand years ago when the last continental glacier 

melted and, in terms of volume, they are the largest in 

North America. To preserve the area and its surroundings,  

Otava é uma cidade harmoniosa e calma, com dois rios, 

rodeada de árvores e parques, que se destina a albergar o 

Parlamento e o Governo, bem como as representações di-

plomáticas de muitos países. A capital canadense possui 

diversos museus, residências oficiais e edifícios governa-

mentais. Destacam-se o edifício do Parlamento e o Caste-

lo Laurier, no centro da cidade. Outros locais de interesse 

são o canal de Rideau – que 

funciona como lago no ve-

rão e ringue de patinagem no 

gelo no inverno –, o edifício 

da Galeria Nacional, o Mo-

numento à Paz, o Museu da 

Aviação e o Museu da Guer-

ra, entre outros. Organiza 

muitos eventos ao longo do 

ano, como um festival de dança, o Festival das Tulipas e 

um festival internacional de jazz.

As famosas Cataratas do Niágara, o maior centro turístico 

do país, na fronteira entre os EUA e o Canadá, são explora-

das por duas cidades com o mesmo nome: a Niagara Falls 

de Nova Iorque (lado americano) e a Niagara Falls de Ontá-

rio (lado canadense). Foram formadas há mais de dez mil 

anos pelo derretimento do último glaciar continental e, em 

volume, são as maiores da América do Norte. Para preservar 

a área ao seu redor, Ontário criou o Park Queen Victoria, em 

1887, o primeiro parque canadense. Anualmente milhares 



Villas&Golfe  \\ 67 66 \\  Villas&Golfe

there are some foods and food combinations that are bet-

ter suited to helping us feel full, while at the same time fa-

vouring sleep.

A simple, tasty and healthy way of satisfying your hunger 

at night is Greek yoghurt with fresh berries. Creamy, fresh 

and sweet, it perfectly replaces any ice cream, with much 

less sugar and many more benefits. The calcium present 

in this kind of yoghurt contains the same amino acid that 

is used by our body to make melatonin, a hormone natu-

rally produced in our body, which favours good sleep. On 

the other hand, berries are rich in vitamin B6, which also 

stimulates the production of melatonin. 

OPINIÃO \\ OPINION

Durante todo o dia tivemos cuidado com a nossa alimen-

tação, comemos coisas saudáveis, mas chegamos à noite 

e tantas vezes temos desejo de comer coisas que não são 

as ideais. Às vezes não se trata de fome mesmo, mas de 

vontade de comer alguma coisa. Esta vontade pode levar-

-nos a cometer alguns disparates alimentares, procurando 

doces como bolachas, biscoitos ou gelados. Este tipo de 

alimentos não destabiliza apenas a nossa dieta saudável. 

A verdade é que o próprio consumo de açúcar tem inter-

ferência com uma boa noite de sono, provocando picos de 

energia que nos impedem de adormecer e descansar. 

Dormir bem é importante e quando se tem fome o sono é 

mais difícil e inquieto. Apesar de não devermos petiscar 

depois de um jantar que deve sempre ser ligeiro, há alguns 

alimentos e conjugações de alimentos que são mais indi-

cados para nos ajudar a sentir saciados ao mesmo tempo 

que favorecem o sono.

Uma maneira simples, saborosa e saudável de saciar a 

fome à noite é o iogurte grego com frutos vermelhos fres-

cos. Cremoso, fresco e doce, substitui perfeitamente qual-

quer gelado com muito menos açúcar e com muito mais 

benefícios. O cálcio presente neste tipo de iogurte contém 

o mesmo aminoácido que é usado pelo nosso corpo para 

fabricar a melatonina, uma hormona naturalmente produ-

zida no nosso organismo e que favorece um bom sono. Por 

outro lado, as bagas vermelhas são ricas em vitamina B6, 

que também estimula a produção de melatonina. 

O sono também se alimenta 

Throughout the day we are careful about what we eat, opt-

ing for healthy food, but when the night comes we often 

have the urge to eat things that aren’t so ideal. Sometimes 

it has nothing to do with hunger, but with the desire to eat 

something. This desire can lead to us committing some 

nutritional nonsense, sniffing out sweet treats such as 

cakes, biscuits or ice cream. This type of food doesn’t just 

destabilise our healthy diet. In truth, the intake of sugar in-

terferes with a good night’s sleep, causing spikes in energy, 

which stop us from falling asleep and resting.

Sleeping well is important and when you are hungry sleep 

is more difficult and restless. In spite of the fact that we 

shouldn’t snack after dinner, which itself should be light, 

Feed your sleep 

+351 21 458 85 00
www.clinicadotempo.com
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Specialist in Nutrition and Longevity | Founder of the Clínica do Tempo

de turistas deixam-se encantar pelas cataratas, através das 

várias torres, de túneis, ou recorrendo a passeios de barco, 

que levam os visitantes aos pés da queda canadense. 

Dada a sua diversidade e beleza, Ontário é indizível, ape-

nas compreendida com os sentidos e o coração. Dos mo-

vimentados centros urbanos à silenciosa paisagem dos 

grandes lagos, há ‘mil e um’ lugares apaixonantes à espera 

de corações despertos e ávidos de sensações.

Ontario created Queen Victoria Park, in 1887, the first  

Canadian park. Thousands of tourists now marvel at the 

stunning falls, from a series of towers, tunnels or on boat 

trips, which take visitors to the foot of the Canadian fall.

Given its diversity and beauty, Ontario is immeasur-

able, and only understood with the senses and the heart. 

From busy urban centres to the silent landscape of the 

Great Lakes, there are ‘a thousand and one’ exciting places 

awaiting hearts eager for sensations.
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GRACE SANTORINI 
HOTEL

A joia das Ilhas Gregas
The gem of the Greek Islands

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY GRACE HOTELS LIMITED; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ©SERGE DETALLE

INSPIRING PLACES



No reino dos sonhos, viajamos para onde queremos. 

Partimos à descoberta de terras que nos conquistam num 

piscar de olhos. Santorini é um desses reinos mágicos. Vive 

de magia, mas é tão real que não há coragem que deixe os 

olhos piscar. Não se quer perder um único raio de sol que 

cumprimenta as falésias, nem um único borbulhar do 

oceano que convida a mergulhos. Saído dos sonhos, o Grace 

Santorini Hotel é o castelo desta ilha de maravilhas. Bem 

no coração da famosa Calde-

ra, em pleno cenário român-

tico de Imerovigli, o Grace 

Santorini é um local perfei-

to, envolvido num ambiente 

luxuoso que contempla as 

mais deslumbrantes vistas 

do Mediterrâneo e os mais 

sumptuosos pores-do-sol. 

Aclamado pela crítica mun-

dial e presente na lista dou-

rada da Condé Nast Traveller de 2012 como Melhor Loca-

lização da Europa, este hotel em Santorini é um paraíso 

de privacidade e tranquilidade. Oferecendo os melhores 

panoramas para uma fuga romântica inesquecível, o Grace 

Santorini combina elegância, serviços de primeira classe e 

os melhores alimentos e bebidas com a maior sensação de 

serenidade. A joia da coroa é a Villa, a suíte de casal com 

400 m2 que brinda os hóspedes com instalações encan-

tadoras: quartos espaçosos com tecnologia diversificada; 

In the realm of dreams, we can travel wherever we 

want. We set off in search of lands that bowl us over in the 

blink of an eye. Santorini is one of these magical realms. 

It thrives on magic, but is so real that you’ll be too scared 

to blink. You won’t want to miss a single ray of the sun 

lighting up its cliffs, or a single sparkle of the ocean wa-

ters, inviting you to dive in. As if from a dream, the Grace 

Santorini Hotel is the castle of this island of wonders. Right 

in the heart of the famous 

caldera, right in the roman-

tic setting of Imerovigli, the 

Grace Santorini is the per-

fect spot, surrounded by a 

luxurious setting enjoying 

the most stunning views of 

the Mediterranean and the 

most awe-inspiring of sun-

sets. Acclaimed by critics 

from around the globe and 

featuring on the Condé Nast Traveller Gold List 2012 as the 

Best Location in Europe, this hotel in Santorini is a paradise 

of privacy and tranquillity. Offering the finest panoramas 

for an unforgettable romantic escape, the Grace Santorini 

combines elegance, first class services and the finest food 

and drink with the greatest sensation of serenity. The jew-

el in the crown is the Villa, the 400-sqm suite that treats 

guests with charming facilities: spacious rooms with a 

host of technology; private spa with hammam, jacuzzi 

Os pores-do-sol inesquecíveis 
fazem de Santorini um dos cenários 

mais românticos do mundo. \\ 
The unforgettable sunsets make 

Santorini one of the most romantic 
settings in the world.
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spa privado com banho turco, jacuzzi e sala de massagens 

relaxantes e tratamentos faciais revitalizantes; cozinha 

equipada e pré-abastecida com chef privado disponível; 

adega de vinhos; bar de charutos; e ainda um espaço exte-

rior com esplanada, piscina e lareira ao ar livre para apro-

veitar a vista panorâmica 

sobre o céu azul e estrelado 

de Santorini. Para além da 

Villa, ideal para luas-de-mel, 

as valências do Grace Santo-

rini incluem suítes e quartos 

de luxo com piscinas priva-

das e vistas arrebatadoras 

sobre o Mar Egeu, a Caldera, 

as altas falésias de Imerovigli 

e o icónico Skaros Rock. 

Com uma decoração re-

quintada, este hotel contempla também espaços de res-

tauração sofisticados. Ao ar livre ou no interior, os hóspe-

des podem saborear as iguarias da cozinha de fusão me-

diterrânea preparadas pelo talentoso chef Spiros Agious. 

and room for relaxing massages and revitalising facials; 

equipped and fully stocked kitchen with private chef avail-

able; wine cellar; cigar bar; and also an outdoor space with 

terrace, swimming pool and open air fireplace to make the 

most of the panoramic view of the blue and starlit sky of  

Santorini. In addition to the 

Villa, ideal for honeymoon-

ing, the Grace Santorini’s 

facilities also include luxury 

suites and rooms with pri-

vate pools and stunning 

views over the Aegean Sea, 

the caldera, the high cliffs 

of Imerovigli and the iconic 

Skaros Rock.

Boasting stylish décor, 

this hotel also features so-

phisticated dining spaces. Open air or indoors, guests 

can sample the delights of Mediterranean fusion cui-

sine prepared by talented chef Spiros Agious. Next to the 

pool, which seems to flow out into the Mediterranean,  

O Grace Santorini Hotel combina 
elegância e serviços de primeira 
classe com a maior sensação de 

serenidade. \\ The Grace Santorini 
Hotel combines elegance and first 

class services with the greatest 
sensation of serenity. 

Junto à piscina, que parece continuar através do Mediter-

râneo, o mixologist Salvatore Calabrese prepara os Grace 

Cocktails, que trazem as frutas de verão para serem des-

frutadas à luz da beleza de Santorini. 

Na hora de dizer adeus ao sonho, levam-se os sabores e 

os horizontes da Grécia e do Mediterrâneo bem grudados 

no coração. Guardam-se as memórias de um reino mágico, 

com o céu estrelado a iluminar a esperança de lá voltar.

mixologist Salvatore Calabrese prepares Grace Cocktails, 

with their summer fruits perfect to enjoy against the 

beauty of Santorini. 

When the time comes to bid farewell to the dream, you 

take with you the flavours and horizons of Greece and of 

the Mediterranean entrenched in your heart. You retain 

memories of a magical kingdom, with the star-filled sky 

lighting the hope of returning some day.
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Há refúgios onde as horas parecem prolongar-se no tempo 

e onde cada minuto pode ser desfrutado longe do rebuliço 

que caracteriza o quotidiano apressado da cidade. Rumando 

ao Alentejo, eis que, por entre planícies douradas a perder de 

vista, emerge, a 25 quilómetros de Beja, o Vila Galé Clube de 

Campo… Um hotel rural integrado numa ampla herdade de 

1620 hectares que nos cativa desde o primeiro instante, não 

só pela paz que emana como pela panóplia de atividades 

que oferece em profundo contacto com a natureza.

There are refuges where time seems to defy the clock and 

where every minute can be enjoyed far from the tumult 

experienced in the everyday world of city living. Lost in the 

Alentejo, between golden plains stretching far into the dis-

tance, 25 kilometres from Beja, the Vila Galé Clube de Cam-

po comes into view… A rural hotel stood within a large estate 

covering 1620 hectares that enraptures the moment you 

see it, not only for the peace it emanates, but also for the ar-

ray of activities it offers in sublime contact with nature.

Com 81 quartos, entre os quais 22 novos quartos familia-

res, o Vila Galé Clube de Campo coloca à disposição dos seus 

hóspedes um conjunto de opções que se comprometem a 

fazer as delícias de miúdos e graúdos. Além de uma piscina 

exterior, o hotel contempla o Clube de Saúde, um espaço ro-

deado por vinhas e pomares, idealizado para proporcionar 

momentos de intenso relaxamento, seja na piscina interior 

ou no jacuzzi – de olhos postos na belíssima paisagem en-

volvente –, seja no banho turco, no ginásio ou enquanto se 

desfruta de uma massagem com aromaterapia.

Além do Clube NEP, um espaço infantil com atividades 

e animação, reservado aos mais pequenos está também 

With 81 rooms, 22 of which are new family rooms, the Vila 

Galé Clube de Campo offers its guests a series of options 

committed to ensuring the happiness of young and old. In 

addition to an outdoor swimming pool, the hotel includes 

the Health Club, a space surrounded by vineyards and fruit 

orchards, designed to provide moments of intense relaxa-

tion, whether in the indoor pool or in the jacuzzi – while 

looking out over the stunning surrounding landscape -, or 

in the steam bath, in the gym or while enjoying an aroma-

therapy massage.

In addition to the Clube NEP, a space for children with 

activities and entertainment, there is also a petting farm, 
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VILA GALÉ CLUBE 
DE CAMPO

Desfrutar da natureza
Enjoying nature

PUB

INSPIRING PLACES



a quinta pedagógica, onde vivem várias espécies de ani-

mais. Mas as opções para ocupar o valioso tempo passado 

no Vila Galé Clube de Campo multiplicam-se: moto 4, ca-

noagem, passeios de jipe e bicicleta, observação de aves, 

paintball, voo em balão, atividades equestres (passeio de 

charrete e a cavalo), ténis, tiro com arco, mini golfe, entre 

tantas outras… Desde que o sol brilhe, difícil poderá ser 

decidir como passar o dia, porém, se for por altura das 

vindimas, os hóspedes não devem perder a oportunidade 

de colher algumas das uvas que darão origem aos vinhos 

da Casa de Santa Vitória. De qualquer forma, ainda que a 

vinha não esteja dourada e as uvas não tenham atingido 

home to various species of animals. But your choices for 

filling your valuable time spent at the Vila Galé Clube de 

Campo go on: quad bikes, canoeing, jeep and bike rides, 

bird watching, paintball, hot air balloon rides, equestrian 

activities (trap and horse riding), tennis, archery, mini golf, 

among so many others… As long as the sun is shining, 

you’ll find it hard to decide how to pass the day, however, if 

it’s grape harvest season, guests shouldn’t miss out on the 

chance to pick some of the grapes that will give rise to the 

Casa de Santa Vitória wines. Either way, even if the vines 

are yet to turn golden and the grapes have yet to reach 

the right moment, visitors can, throughout the year, take 

o ponto certo, os visitantes podem, ao longo do ano, ficar 

a conhecer a adega da herdade e provar os néctares que 

aqui se produzem acompanhados por alguns petiscos tí-

picos alentejanos. A gastronomia da região de Beja e do 

Baixo Alentejo é igualmente servida no restaurante do 

hotel, onde podem ser apreciadas especialidades como a 

Açorda Alentejana ou Javali estufado em vinho tinto.

Aqui, onde o ar é puro e cada segundo vale ouro, sabo-

reia-se cada instante com a quietude que ele merece. É em 

refúgios bem guardados como este que se retemperam 

energias e se vivem momentos que ficam guardados na 

memória para sempre.

a tour of the estate’s winery and sample the wines made 

here, accompanied by some typical Alentejo delicacies. 

The cuisine of the region of Beja and the Lower Alentejo is 

also served in the hotel’s restaurant, where you can enjoy 

specialities such as Açorda Alentejana or wild boar stewed 

in red wine.

Here, where the air is pure and every second is price-

less, every instant is sampled with the hush it deserves. 

It is in well protected havens such as this that energy is 

regained and moments are experienced that remain in 

the memory forever.   
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ONE&ONLY LE 
SAINT GÉRAN

Promessa de momentos preciosos
Promise of precious moments

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE  \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 ©BARBARA KRAFT; 2, 3, 4 ©ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN

HEALTH  WELLNESS

É um ambiente de absoluta e profunda tranquilidade que 

recebe os recém-chegados ao One&Only Le Saint Géran, 

um paraíso tropical de luxo e privacidade nas Ilhas Mau-

rícias. Aninhado numa península de praias intermináveis, 

banhada pelo Oceano Índico e cercada por fabulosos re-

cifes de coral, este resort isolado é um autêntico oásis de 

calma, onde o ritmo diário é ditado apenas pelo suave ba-

lançar das águas quentes do Índico, apelando a dias ocio-

sos dedicados à arte de relaxar e saborear devidamente 

cada momento.  

An environment of absolute and deep tranquillity we-

lcomes new arrivals to the One&Only Le Saint Géran, a 

tropical paradise of luxury and privacy in Mauritius. Nes-

tled within a peninsula of endless beaches bathed by 

the Indian Ocean and surrounded by fabulous coral ree-

fs, this isolated resort is a veritable oasis of calm, where 

daily rhythm is dictated by nothing more than the gentle 

rocking of the warm waters of the ocean, calling for idle 

days dedicated to the art of relaxation and properly sa-

vouring every moment.
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Numa atmosfera propensa ao 
descanso, caminha-se para o 

equilíbrio entre corpo e mente. \\ 
Move towards balance between 

body and mind in an atmosphere 
conducive to relaxation.   

Os primeiros minutos no One&Only Le Saint Géran mar-

cam imediatamente o tom da experiência que se avizinha. 

Assim que chegam, transportados pelo serviço de moto-

rista particular do resort, ou de helicóptero – se a ânsia de 

chegar ao paraíso exigir mais celeridade –, os hóspedes 

são imediatamente abraçados por jardins perfumados, 

que abrem caminho para praias de areias brancas e dias 

repletos de ócio e lazer. 

Rodeados de uma atmosfera propensa ao descanso e ao 

bem-estar, os visitantes contam com o apoio de terapeutas 

especializados para dar os primeiros passos na descoberta 

do ansiado equilíbrio entre corpo e mente. Disponibilizando 

uma vasta gama de serviços, o One&Only Spa proporciona 

um programa personalizado de tratamentos, que pretende 

responder às questões particulares de cada hóspede. 

The first minutes at the One&Only Le Saint Géran im-

mediately set the tone of the experience to come. As soon 

as they arrive, brought by the resort’s private driver, or by 

helicopter – if the desire to reach paradise requires greater 

speed –, guests are immediately embraced by perfumed 

gardens, which lead the way to white sandy beaches and 

days filled with idleness and leisure.

Surrounded by an atmosphere conducive to relaxation 

and wellness, visitors can rely on the support of specialist 

therapists to take the first steps towards discovering the 

coveted balance between body and mind. Offering a vast 

range of services, the One&Only Spa provides a customised 

programme of treatments, intended to respond to the par-

ticular issues of each guest. 

Neste refúgio de serenidade, as valências do spa podem 

ser desfrutadas em diversos ambientes, seja na piscina, 

no centro de fitness, nos espaços pensados para a práti-

ca de ioga ou pilates ou no pavilhão ao ar livre, um espaço 

suspenso sobre a água no meio de jardins tropicais. Sendo 

possível optar por treino com acompanhamento ou a solo, 

uma equipa dedicada colabora para tornar a experiência 

de fitness e bem-estar num processo verdadeiramen-

te excecional. Depois de exercitado o corpo e afastado o 

stress, os hóspedes têm ainda acesso a serviços de estéti-

ca e cabeleireiro, adicionando assim um toque de beleza a 

uma abordagem holística que promete deixar na memória 

a passagem pelo One&Only Le Saint Géran. 

In this refuge of serenity, the spa’s offerings can be en-

joyed in different settings, including the swimming pool, the 

fitness centre, the spaces designed for practising yoga or  

Pilates, or the open air pavilion, a space hanging above wa-

ter in the midst of tropical gardens. Able to train on your own 

or under supervision, a dedicated team works with you to 

turn the fitness and wellness experience into a truly excep-

tional process. Having exercised the body and removed any 

stress, guests also have access to beauty and hair services, 

thus adding a touch of glamour to the holistic approach that 

promises to make your stay at the One&Only Le Saint Géran 

a lasting memory.
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MINDFULNESS
TEXTO TEXT SÓNIA GOMES COSTA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DIREITOS RESERVADOS

O treino da mente \\ Training the mind

HEALTH  WELLNESS

How many times have you noticed, even for just a mo-

ment, that you’re sat in front of your computer, with work 

to be done, but it’s as if you’re not there at all? Your body 

is there, but your mind is wandering through a torrent of 

thoughts, about the call you never made, the email that 

you haven’t got round to sending yet, the irritation you 

felt at yesterday’s meeting, or even worrying about mak-

ing it to the dinner that’s coming up. Autopilot mode can 

sometimes take over your mind, taking it to the past, to 

the future, all over the place, as long as it isn’t what is front 

of you, in an array of emotions, thoughts and sensations 

disconnected from the present moment. 

But there is a method for training the mind’s concentra-

tion, known as Mindfulness, or full attention meditation, 

which has had scientific results that prove its benefits at 

several levels, primarily in your professional career, given 

that it develops your focus, creativity, empathy, wellbeing, 

emotional intelligence, productivity and greater awareness 

Quantas vezes toma consciência, mesmo que por um 

instante, de que está sentado à frente do computador, com 

um trabalho para fazer, mas é como se não estivesse?! O 

corpo está presente sim, mas a mente deambula em pen-

samentos que se atropelam no telefonema que não fez, na 

sensação de falha do e-mail que ficou por enviar, na irrita-

ção sentida na reunião de ontem, ou até na ansiedade para 

chegar ao jantar que ainda está para vir. Acontece que o 

modo piloto-automático se apodera da mente remetendo-a 

para o passado, para o futuro, para todo o lado, menos para 

o que está mesmo ali à frente, num rol de emoções, pensa-

mentos e sensações desconectados do momento presente. 

Mas existe uma prática para treinar a concentração da 

mente, conhecida como Mindfulness, ou meditação da 

atenção plena, que tem revelado resultados científicos que 

comprovam os seus benefícios a vários níveis, nomea-

damente na carreira profissional, visto que desenvolve o 

foco, a criatividade, a empatia, o bem-estar e a inteligência 



in decision making. And it is gaining more and more fans all 

around the globe. Actress Goldie Hawn is known for prac-

tising Mindfulness and has created the MindUp Program, 

aimed at reducing stress. And companies such as Google 

or Apple, or even teaching institutions such as Harvard, 

UCLA, Stanford and MIT, offer full attention meditation as 

a subject in the academic curricula. In actual fact, Mind-

fulness can trace its origins to Buddhist psychology some 

2500 years ago, and it was Kabat-Zinn, biomedical scien-

tist, who was responsible for introducing this practice into 

the West, developing a therapeutic intervention methodol-

ogy: the Mindfulness-Based 

Stress Reduction (MBSR).

Studied and circulated for 

30 years now by the medical 

scientific and psychologi-

cal communities, full atten-

tion meditation has given 

rise to many programmes, such as that of professor Mark  

Williams, who, together with researchers from the univer-

sities of Cambridge and Toronto, recently launched «an 

eight-week plan to free millions of people from stress and 

anxiety», available in book and CD form, with daily medi-

tation exercises, of ten to twenty-minute duration.  

Being present in the present moment is the Mindfulness 

proposal for a happier life. And presence is a state of con-

sciousness in which the body and mind are in the same 

time and space, open and without judgement or reactiv-

ity. And the moment at which you realise that you are not 

present works as a flick of the full attention switch, turning 

off the autopilot and bringing to life a consciousness that 

allows you to observe what is happening at that precise 

moment. And this is being mindful.

Mindfulness consiste na prática para 
treinar a concentração da mente.  \\ 

Mindfulness consists of the practice of 
training the mind’s concentration.
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emocional, a produtividade e uma maior consciência nas 

decisões. E está a ganhar cada vez mais adeptos um pou-

co por todo o mundo. A atriz Goldie Hawn assumiu-se como 

praticante mindful e criou o MindUp Program, com vista à 

redução do stress. E empresas como a Google ou a Apple, 

ou até mesmo estabelecimentos de ensino como Harvard, 

UCLA, Stanford e MIT, integram a atenção plena como dis-

ciplina nos currículos académicos. Na verdade, Mindfulness 

teve origem na psicologia budista há 2500 anos, e foi Kabat-

-Zinn, cientista biomédico, o responsável pela integração 

desta prática no Ocidente, desenvolvendo uma metodologia 

de intervenção terapêutica: 

o Mindfulness-Based Stress 

Reduction (MBSR).

Estudada e difundida des-

de há 30 anos pela comu-

nidade científica médica e 

psicológica, a atenção plena 

tem dado origem a vários programas como o do professor 

Mark Williams, que juntamente com investigadores das 

universidades de Cambridge e Toronto, lançou recente-

mente «um plano de oito semanas que libertou milhões de 

pessoas do stress e da ansiedade», disponível em livro e CD 

com exercícios de meditação diários, de dez a vinte minutos. 

Estar presente ao momento presente é a proposta  

Mindfulness para uma vida mais feliz. E a presença é um 

estado de consciência em que o corpo e a mente estão no 

mesmo tempo e espaço, com abertura e sem reatividade 

nem julgamentos. E o momento em que se dá conta de que 

não está presente funciona como um clique no interruptor 

da atenção plena, que desliga o piloto-automático e dá luz 

a uma consciência que permite observar o que se está a 

passar naquele instante. E isto é estar mindful.



Frutas e vegetais contra o AVC
Fruit and vegetables against strokes

PUB

HEALTH  WELLNESS

A sigla AVC significa Acidente Vascular Cerebral, um 

problema sério também vulgarmente conhecido por 

«trombose». Esta patologia faz parte das doenças car-

diovasculares, que atingem milhares de pessoas todos os 

anos e cada vez mais são associadas a estilos de vida pou-

co saudáveis, como má alimentação e sedentarismo.

As dietas desequilibradas são uma das grandes razões 

para sofrer vários tipos de doenças e ao longo do tempo 

os cientistas têm dedicado vários estudos para analisar a 

relação entre os alimentos, a saúde e a prevenção de diver-

sas enfermidades.

Uma pesquisa publicada no jornal Stroke (a palavra in-

glesa para AVC ou trombose), da American Heart Associa-

tion (Associação Americana do Coração) analisou 20 estu-

dos feitos na Europa, Estados Unidos e Ásia, que envolviam 

o risco de trombose e o consumo alimentar dos sujeitos 

estudados. O resultado foi esclarecedor: por cada 200 gra-

mas de fruta consumidos por dia, o risco de AVC diminuiu 

32%; por cada 200 gramas de vegetais consumidos por dia, 

o risco de AVC diminuiu 11%.

Esta diminuição do risco, associada ao consumo de fruta e 

vegetais, foi consistente tanto para homens como para mu-

lheres, mesmo considerando outros fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como a ten-

são arterial alta (hipertensão), colesterol elevado, consumo 

de álcool, fumar e baixa atividade física, por exemplo.

The letters CVA refer to Cerebrovascular Accident, which 

is a serious medical problem better known as stroke. This 

illness belongs to the cardiovascular diseases, which af-

fect thousands of people every year and are increasingly 

associated with unhealthy lifestyles, such as bad diet and 

sedentary living.

Unbalanced diets are one of the major reasons for suf-

fering various kinds of illnesses and over the years scien-

tists have dedicated many studies to the analysis of the 

relationship between food, health and preventing a range 

of ailments.

A research study published in the journal Stroke, by the 

American Heart Association, analysed 20 studies made in 

Europe, the United States and Asia, which involved the risk 

of strokes and the diet of those people studied. The result 

was very revealing: for every 200 grams of fruit consumed 

per day, the risk of stroke fell 32%; for every 200 grams of 

vegetables consumed per day, the risk of stroke fell 11%.

This reduction in risk, associated with eating fruit and 

vegetables, was the same for men and for women, even 

when considering other risk factors for developing cardio-

vascular diseases, such as high blood pressure (hyperten-

sion), high cholesterol, alcohol consumption, smoking and 

little physical activity, for example.
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COMER MELHOR

Para o principal autor do estudo, Dr. Yan Qu, diretor da 

Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Municipal de 

Qingdao, na China, melhorar a dieta e o estilo de vida é im-

prescindível para a redução do risco de AVC e ataque car-

díaco «na população em geral».

Os especialistas salientaram o facto de os países de bai-

xo ou médio rendimento terem um baixo consumo de ve-

getais e de fruta. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde, calcula-se que este baixo consumo seja o respon-

sável por cerca de 11% das tromboses nestas populações.

À informação e realidade desta pesquisa devemos jun-

tar o atual flagelo da obesidade, ao nível mundial, e o perigo 

que representa ter um grande volume abdominal, ou seja, 

ter uma barriga grande. A gordura presente no abdómen é 

particularmente perigosa, pois é a responsável pela pro-

dução e disseminação de triglicéridos e enzimas no nosso 

organismo que aumentam significativamente o risco de 

sofrer doenças cardiovasculares. Diminuir o volume do 

perímetro abdominal é reduzir o risco de sofrer tromboses 

e ataques de coração, bem como diminuir a possibilidade 

de desenvolver diabetes e hipertensão.

Para lutar contra a obesidade a alimentação é também 

fundamental, e todos estes aspetos acabam por estar 

interligados. Ao fazermos uma dieta equilibrada e rica 

em vegetais e frutas estamos também a emagrecer ou a 

manter o nosso peso em níveis adequados, contribuin-

do tudo para melhores níveis de saúde e menor risco de 

doenças cardiovasculares.

EATING BETTER

For the main author of the study, Dr. Yan Qu, director of 

the Intensive Care Unit at Qingdao Municipal Hospital, in 

China, improving diet and lifestyle is crucial for reducing 

the risk of stroke «in the general population».

Specialists highlight the fact that low and medium in-

come countries have low consumption of vegetables and 

fruit. According to the World Health Organisation, it is cal-

culated that low consumption is responsible for around 

11% of strokes in these populations.

To the information and reality of this research we should 

add the current blight of obesity, at a world level, and the 

danger having a large abdominal volume represents, and 

by that we mean large belly. Fat present in the abdomen 

is particularly dangerous, as it is responsible for the pro-

duction and dissemination of triglycerides and enzymes in 

our body, which significantly increase the risk of suffering 

cardiovascular diseases. Reducing the size of the waistline 

reduces the risk of suffering a stroke or a heart attack, in 

addition to reducing the possibility of developing diabetes 

and high blood pressure.

Diet is also fundamental in the fight against obesity and 

all these aspects end up being interconnected. In having a 

balanced diet, rich in fruit and vegetables, you are also los-

ing weight or maintaining your weight at suitable levels, 

contributing to better health levels and a lower risk of car-

diovascular diseases. 

ATAQUE DIRETO E INTEGRADO

O problema torna-se mais difícil de resolver no caso de 

gordura localizada instalada e é muitas vezes muito difícil 

conseguir diminuir o perímetro abdominal, mesmo com 

regimes alimentares e exercício físico. Mais uma vez, é 

preciso uma abordagem integrada para solucionar estes 

casos: alimentação, atividade física e tratamentos locali-

zados de eliminação de gordura.

Esta trilogia está representada no Método Liposhaper 

que desenvolvi e que assenta precisamente nos três pata-

mares de tratamento, começando com a Consulta de Ree-

ducação Alimentar e Comportamental associada ao trata-

mento localizado com a tecnologia Liposhaper de ultras-

sons convergentes (versão MAX) ou de laser específico 

(versão REV) e pela Consulta de Fitness, onde é ensinado 

um plano personalizado de exercício físico.

Atuando sobre estas três áreas imprescindíveis para o au-

mento de saúde e longevidade é possível reverter quadros 

iminentemente perigosos e que aumentam a predisposição 

para sofrer Acidentes Vasculares Cerebrais e Enfartes do 

Miocárdio, mais conhecidos como ataques cardíacos.

Nunca é tarde para começar a tratar da sua saúde, do seu 

peso e da sua alimentação. Comece hoje a tornar o seu fu-

turo mais longo e mais saudável.

DIRECT AND INTEGRATED ATTACK

The problem becomes more difficult to solve in the case 

of localised fat and it is often more difficult to manage to 

reduce the waistline, even by going on a diet and doing 

physical exercise. Once again, you need an integrated ap-

proach to solve these cases: diet, physical activity and lo-

calised fat removal treatments.

This trio is represented in the Liposhaper Method I have 

developed and which is based precisely on the three ar-

eas of treatment, starting with the Food and Behavioural 

Re-education Consultation, joined by localised treatment 

using Liposhaper convergent ultrasound (MAX ver-

sion) or specific laser (REV version) technologies and the  

Fitness Consultation, in which you are taught a personal-

ised physical exercise plan.

Working on these three crucial areas to improve health 

and longevity it is possible to reverse imminently danger-

ous medical outlooks, which increase your predisposition 

for suffering stroke and heart attacks.

It’s never too late to start looking after your health, af-

ter your weight and after your diet. Start today and enjoy a 

longer and healthier future.





CANTINHO DAS 
AROMÁTICAS

Jardim sensorial \\ Garden of the senses

TEXTO TEXT CAROLINA XAVIER E SOUSA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY MANUEL TEIXEIRA

SUPREME FLAVOURS

A luz do sol aviva a cor das plantas que germinam em tor-

no de um belíssimo pombal do século XI, o calor favorece 

a libertação dos aromas da hortelã-pimenta, da salsa, do 

cebolinho, do tomilho-limão, da lúcia-lima, dos orégãos, da 

erva-príncipe, do poejo, do estragão francês, da balsamita, 

da erva camaleão, e de tantas outras… É em pleno caos ur-

banístico de Vila Nova de Gaia, num local onde outrora se 

diz terem vivido D. Pedro e Inês de Castro, que se descobre 

o Cantinho das Aromáticas, um espaço de uma biodiversi-

dade surpreendente que se dedica à produção de plantas 

aromáticas, medicinais e condimentares. «É a única quin-

ta que produz aromáticas em espaço urbano na Europa  

Ocidental», assegura o responsável pelo projeto, Luís  

Alves, que nos recebeu de braços abertos num belo dia do 

mês de abril.

The sunlight enlivens the colour of the plants flourishing 

around a beautiful 11th century dovecote, the warmth fa-

vouring the release of aromas of mint, of parsley, of chives, 

of lemon thyme, of lemon verbena, of oregano, of lemon-

grass, of pennyroyal, of tarragon, of alecost, of fishwort, 

and of so many others… In the urban jungle of Vila Nova de 

Gaia, in a place said to be the former home of King Pedro 

and Inês de Castro, we find the Cantinho das Aromáticas, 

a space of astounding biodiversity, dedicated to the pro-

duction of aromatic, medicinal and culinary plants. «It is 

the only farm producing aromatic plants in an urban area 

in Western Europe», says the man in charge of the project, 

Luís Alves, when he welcomes us with open arms on a 

sunny April day.  



Enquanto se descobrem as espécies que constituem 

este encantador jardim sensorial, ouvimos de Luís Alves 

a razão da sua existência. Foi em 2002 que o engenheiro 

agrónomo deixou Serralves, onde foi encarregado geral dos 

jardins da Fundação durante seis anos, para se aventurar 

num projeto próprio. Arrendou, juntamente com o amigo 

Jorge Sá – que entretanto lhe vendeu a sua parte –, três dos 

dez hectares da Quinta do 

Paço para criar um projeto 

de aromáticas. Plantaram 

mais de 150 espécies, em 

estufa, e vendiam peque-

nos vasos para hortos numa 

altura em que Portugal co-

nhecia pouco mais do que 

alecrim, alfazema e loureiro.

A empresa, que hoje conta 

com oito colaboradores permanentes, evoluiu mais tarde 

para a produção ao ar livre e a exportação a granel de ervas 

secas destinada às indústrias farmacêutica e cosmética, 

mas, em 2012, o Cantinho das Aromáticas passou a exis-

tir com um novo propósito, dando especial atenção à sua 

marca própria de infusões e condimentos biológicos. 2,5 

milhões de euros de investimento depois, o Cantinho das 

Aromáticas tem os seus rótulos à venda na loja da quin-

ta, supermercados biológicos, mercearias finas, mercados 

While we discover the species that make up this en-

chanting garden of the senses, we listen to Luís Alves 

explain the reason behind its existence. It was in 2002 

that the agronomist left the Serralves Foundation, where 

he had been head gardener for six years, to venture into 

his own project. Together with his friend Jorge Sá – who 

has since sold him his share –, he rented three of the ten 

hectares of the Quinta do 

Paço, to create a project of 

aromatic plants. He planted 

more than 150 species, in 

greenhouses, and sold small 

pots for vegetable gardens 

at a time in which Portugal 

knew little more than rose-

mary, lavender and bay leaf.

The company, which now 

employs eight fulltime staff, evolved later on to take on 

open air production and bulk exports of dried herbs to the 

pharmaceutical and cosmetic industries, but, in 2012, the 

Cantinho das Aromáticas, took on a new purpose, pay-

ing special attention to his own brand of organic teas and 

condiments. 2.5 million Euros of investing later and the 

Cantinho das Aromáticas has its labels on sale in the farm 

store, organic supermarkets, gourmet grocer’s, gourmet 

markets, hotels, restaurants… Despite the large majority 

Este projeto assume-se como o 
único de produção de aromáticas em 
espaço urbano na Europa Ocidental. 

\\ This project is the only one to 
produce aromatic plants in an urban 

area in Western Europe.
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gourmet, hotéis, restaurantes... Apesar da grande maioria 

dos produtos ficar em solo português (94%), a empresa 

exporta para Espanha, França, Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Suíça e Inglaterra. «Produzimos anualmente entre seis e 

sete toneladas de ervas secas», esclarece Luís Alves, reve-

lando que o atual volume de faturação da empresa ronda 

os 350 mil euros e que fica satisfeito se chegar aos 500 mil 

euros em 2016. «A nossa ambição passa por consolidar a 

marca própria, lançar mais produtos, otimizar o espaço, en-

volver mais a comunidade e gerar valor acrescentado com 

novos projetos de investigação», afirma o responsável.

Enquanto adianta que o próximo passo será a produção 

de tisanas (misturas de ervas), Luís Alves confessa que 

of products remaining on Portuguese soil (94%), the com-

pany exports to Spain, France, Germany, Austria, Belgium, 

Switzerland and the UK. «We annually produce between 

six and seven tonnes of dried herbs», Luís Alves explains, 

revealing that the company’s current turnover is around 

350,000 Euros and that he will be happy if it makes it to 

500,000 Euros in 2016. «Our ambition is to consolidate 

our own brand, to launch further products, to optimise the 

space, to involve the community more and to create added 

value through new research projects», the owner explains.

While adding that the next step will be the production 

of tisanes (herb blends), Luís Alves confesses that one of 

his dreams is to democratise drinking infusions or herb 

No Cantinho das Aromáticas 
germinam mais de 150 espécies 
distintas de plantas aromáticas, 
medicinais e condimentares. \\ 

More than 150 different species of 
aromatic, medicinal and culinary 
plants are grown in the Cantinho 

das Aromáticas. 

um dos seus sonhos é democratizar o consumo de infu-

sões num país onde praticamente não existe cultura de  

consumo de chá, apesar da história lusa denunciar o opos-

to. Como se ouvissem a conversa, os animais da quinta 

aproximam-se: vacas barrosãs, burras mirandesas, ca-

valos garranos… Além destes, Luís Alves conta-nos da 

existência de outros, bem 

mais pequenos: joaninhas, 

ouriços-cacheiros, sapos, 

cobras, libelinhas, louva-a-

-deus, abelhas, mochos, co-

rujas, morcegos… Cada um 

com uma função impres-

cindível neste ecossistema 

onde a agricultura é bioló-

gica, rejeitando adubos de 

síntese e pesticidas.

Aberto ao público e ao 

voluntariado, o Cantinho das Aromáticas recebe milhares 

de visitantes por ano, vende online, dinamiza workshops 

temáticos, e foi já agraciado com diferentes distinções a 

nível nacional e internacional pelo seu pioneirismo e pela 

qualidade dos seus produtos. «O modelo de produção que 

criámos de raiz não existia na Europa», salienta Luís Alves, 

garantindo que, embora reduzida, a área do Cantinho das 

Aromáticas «foi elevada ao nível de sofisticaçwão de um 

relógio suíço».

teas in a country where there is practically no culture of   

drinking tea, despite Portuguese history proclaiming the 

opposite. As if hearing our conversation, the farm animals 

come closer: Barrosã cows, Miranda donkeys, Garrano 

horses… In addition to these, Luís Alves tells us about oth-

er, much smaller ones: ladybirds, hedgehogs, frogs, snakes, 

dragonflies, praying mantis-

es, bees, owls, screech owls, 

bats… Each one playing a 

vital role in this ecosystem, 

where farming is organic, 

rejecting any synthetic fer-

tilisers or pesticides. 

Open to the public and 

to volunteers, the Cantinho 

das Aromáticas welcomes 

thousands of visitors each 

year, sells its produce on-

line, organises themed workshops and has already 

been recognised with various national and international 

awards for its pioneering spirit and for the quality of its 

products. «The production model that we have created 

from scratch didn’t exist anywhere in Europe», Luís Alves 

stresses, ensuring that, although small, the area of the 

Cantinho das Aromáticas «has been lifted to the level of 

sophistication of a Swiss timepiece». 

LUÍS ALVES, SÓCIO-GERENTE DO CANTINHO DAS AROMÁTICAS
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DE LIBRIJE
Sabores que libertam \\ Liberating flavours

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DE LIBRIJE

SUPREME FLAVOURS
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«Paixão» é o lema de Jonnie e Thérèse Boer e é a paixão 

que define cada detalhe do restaurante De Librije. Paixão 

pela gastronomia, pelos vinhos, pela arte de bem receber.

Chef do De Librije desde os seus 24 anos, Jonnie Boer 

comprou o restaurante com a sua esposa Thérèse, uma 

prestigiada sommelier, em 1993, ano em que conquistou a 

primeira estrela Michelin. A segunda, seis anos mais tarde, 

tornou-o no mais jovem chef na Holanda com duas estre-

las e, em 2004, a terceira estrela Michelin atribuída fez do 

De Librije o segundo restaurante do país a ser triplamen-

te galardoado. A continuada excelência gastronómica do 

De Librije garantiu a presença na lista dos 50 Melhores  

Restaurantes do Mundo em 2010, 2011 e 2012 e, em 2014, o 

restaurante conquistou a 29.ª posição na classificação.

Previamente situado num antigo mosteiro em Zwolle, 

Holanda, o De Librije mudou de instalações em janeiro 

deste ano, para um outro edifício histórico, que funcionou 

quase ininterruptamente como prisão entre 1739 e 2004. 

Localizado no pátio interior do edifício, onde noutros tem-

pos os reclusos se exercitavam, o restaurante transforma 

o ambiente e confere opulência e elegância a um espaço 

previamente austero. 

Sinónimo de degustar pratos extraordinários, à base 

dos melhores produtos da região, cujos sabores são real-

çados por vinhos excecionais, o De Librije complementa a 

experiência com uma atmosfera única, simultaneamen-

te exclusiva e descontraída. Para aqueles que procuram 

momentos inesquecíveis, a Mesa do Chef, com vista para 

«Passion» is the motto of Jonnie and Thérèse Boer 

and it is passion that defines every detail of the De Librije 

restaurant. Passion for gastronomy, for wine, for the art  

of hospitality.

Chef of the De Librije since he was 24 years, Jonnie Boer 

bought the restaurant with his wife Thérèse, a respected 

sommelier, in 1993, the same year in which it earned its 

first Michelin star. The second, awarded six years later, 

made him the youngest chef in Holland to have two stars, 

and in 2004, the third Michelin star awarded, made the  

De Librije the nation’s second restaurant with triple rec-

ognition. The continued gastronomic excellence of the De 

Librije has ensured it a place on the list of The World’s Fifty 

Best Restaurants in 2010, 2011 and 2012 and, in 2014, the 

restaurant took 29th place on the list.

Formerly located in an old monastery in Zwolle, The 

Netherlands, the De Librije moved location in January of 

this year, to another historic building, which operated as 

a prison almost without interruption between 1739 and 

2004. Located in the inner courtyard of the building, where 

in former times inmates took their exercise, the restaurant 

transforms the environment and adds opulence and el-

egance to a previously austere space.

Famed for its extraordinary dishes, made with the re-

gion’s finest ingredients, the flavours of which are high-

lighted by exceptional wines, the De Librije complements 

the experience with a unique atmosphere that is both ex-

clusive and relaxed. For anyone looking for unforgettable 

O De Librije é sinónimo de degustar 
pratos extraordinários, à base dos 

melhores produtos da região. \\  
The De Librije is famous for its 

extraordinary dishes, made with the 
region’s finest ingredients.
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a azáfama da cozinha, é ideal para uma refeição especial 

para grupos de seis a 16 pessoas. Quando a ocasião pedir 

um ambiente mais privado, o Salão Thorbecke, ao lado do 

restaurante, é o lugar perfeito. 

Além do restaurante, a antiga prisão alberga ainda o 

acolhedor Librije Hotel, o Librije’s Atelier (uma escola de 

culinária e vinhos) e a loja Librije’s Winkel, todos geridos 

pelo casal Boer com um toque avesso a convenções, que 

traz liberdade e bem-estar a um espaço anteriormente 

marcado pela clausura.

moments, the Chef’s Table, overlooking the hectic rush of 

the kitchen, is ideal for a special meal for groups of six to 

16 people. When the occasion requires a more private set-

ting, the Thorbecke Salon, next to the restaurant, is the  

perfect venue.

In addition to the restaurant, the old prison also houses 

the welcoming Librije Hotel, the Librije’s Atelier (a cookery 

and wine school) and the Librije’s Winkel store, all man-

aged by the Boers with a quirky and unconventional touch, 

which brings freedom and wellbeing to a space formerly 

marked by confinement.

MARIA JOÃO CALDEIRA
Diretora/Coordenadora de Formação da Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal (ACPP) 
Director/Training Coordinator of the ACPP (Portuguese Chefs Association)

OPINIÃO \\ OPINION

O investimento nas novas tecnologias, fundamental para 

o desenvolvimento das gerações mais novas e para uma 

pesquisa de informação mais rápida, é imprescindível para 

o desenvolvimento de um País.

E os manuscritos? E as folhas com rabiscos que se trans-

formam em verdadeiros mandamentos e ensinamentos? 

E os livros? Quem não gosta de livros? Maiores, mais pe-

quenos, com ou sem fotografia, temáticos, históricos…?

O livro estabelece connosco uma relação única de com-

promisso e cumplicidade. Enquanto o lemos, cria-se uma 

afetividade verdadeira, sem sufismos ou mentiras, cum-

prindo cada um, o livro e o leitor, a sua verdade.

No que toca à formação, o livro ainda é o suporte do co-

nhecimento teórico e no que concerne à aprendizagem de  

Cozinha e Pastelaria é muitas vezes o companheiro solitá-

rio das várias experiências a testar e desenvolver.

Neste nosso Portugal, com História, ainda se consegue 

concretizar sonhos porque a formação e informação  

ainda podem e devem andar de mãos dadas, agora à volta 

de livros e comida!

Em Lisboa, mas para todo o País, existe a primeira Bibliote-

ca Gastronómica para consultar e ‘cheirar’. Está integrada 

num espaço agradável e calmo, de tal maneira adequado 

que a leitura se funde com os aromas ténues que se soltam 

das cozinhas contíguas. É uma biblioteca que reúne num 

só espaço um conjunto de obras, algumas raras, outras 

únicas, desde livros, apontamentos e revistas nacionais 

e internacionais deste e do século passado. Um centro de 

investigação, informação, documentação e estudo para 

todas as pessoas que gostam desta temática, sejam estu-

dantes, profissionais, historiadores, investigadores ou sim-

plesmente curiosos. O sonho tornou-se realidade!

Obrigada a todos os que sonharam, participaram e doaram 

para a nossa Biblioteca

Quem não gosta de livros? 

Investment in new technologies, fundamental for the de-

velopment of younger generations and searching for in-

formation more quickly, is essential for the development 

of a country.

And what about manuscripts? And the sheets covered in 

doodles, which are transformed into commandments and 

teachings? And books? Who doesn’t like books? Big or 

small, with or without photographs, thematic, historical…?

Books establish a unique relationship of commitment and 

complicity with us. While we read, a true affection is creat-

ed, without sophisms or lies, with each of them, book and 

reader, fulfilling its truth.

When it comes to training, books are also the medium for 

theoretical knowledge, and with regard to studying Cuisine 

and Pastry Cooking, they are often the sole companion 

during many experiments, testing and developing.

In this, our Portugal, with history, dreams can still come 

true, because training and information can still and should 

go hand in hand, and do so now around books and food!

In Lisbon, but for the entire country, there is the first  

Gastronomic Library, to consult and ‘smell’. It is set up in a 

pleasant, peaceful place, appropriate to such a degree that 

reading blends with the subtle aromas coming in from the 

neighbouring kitchens. It is a library that brings together 

under one roof a series of works, some rare, others unique, 

from books to notes and magazines, national and inter-

national, from this and last century. A centre for research, 

information, documentation and study, for every person 

who likes this subject, whether students, professionals, 

historians, researchers, or simply the curious. The dream 

has come true!

Thank you to everyone who dreamed; who took part and 

gave for our library.     

Who doesn’t like books?



\\SIXTH SENSE

Um intenso concentrado de sensualidade, Accord 

Illicite chegou para contracenar com a já de si se-

dutora fragrância Ange ou Démon Le Parfum, da  

Givenchy. Uma expressão olfativa profunda e carnal, 

Ange ou Démon Le Parfum desperta os sentidos com 

a sugestão de erotismo e feminilidade. Mas, quando 

quiser quebrar todas as regras e reavivar o seu ins-

tinto de sedução, acrescente uma gota do acorde 

ilícito e prepare-se para o magnetismo viciante que 

advém da fusão de ambos na sua pele. Anjo ou de-

mónio? Você é que sabe. 

An intense concentrate of sensuality Accord Illicite 

has arrived to star alongside the already seductive 

fragrance Ange ou Démon Le Parfum by Givenchy. A 

deep and carnal olfactory expression, Ange ou Démon 

Le Parfum awakens the senses with a hint of eroti-

cism and femininity. But, when you want to break all 

the rules and revive your instinct for seduction, add a 

drop of Accord Illicite and get ready for the addictive 

magnetism that results from the fusion of the two on 

your skin. Angel or demon? Only you know.

GIVENCHY

Na Hermès, todas as criações nascem de um conceito, de 

um design cuidadosamente pensado. Inicialmente dese-

nhado por Pierre Marie para adornar uma toalha de ba-

nho, o intrincado padrão Vagues et Coquillages (Ondas e  

Conchas) encontrou nova expressão no relógio Arceau  

Pocket Vagues et Coquillages. O padrão de inspiração ma-

rítima de Pierre Marie decora as três versões deste relógio 

de bolso – duas em ouro branco e uma em ouro rosa – com 

um delicado rendilhado de ondas e conchas, fruto de um 

minucioso trabalho de gravura. 

At Hermès, all creations arise from a concept, from a care-

fully thought out design. Initially designed by Pierre Marie 

to adorn a bath towel, the intricate Vagues et Coquillages 

(waves and shells) pattern has found new expression in 

the Arceau Pocket Vagues et Coquillages watch. Pierre 

Marie’s maritime inspired pattern decorates all three ver-

sions of this pocket watch - two in white gold and one in 

rose gold - with a delicate ‘embroidered’ pattern of waves 

and shells, the result of meticulous engraving work.

HERMÈS 

©CLAUDE JORAY
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PELCOR 

Um relógio excecional, o Tambour Monogram Sun  

Tourbillon combina a precisão do famoso Tourbillon La  

Fabrique du Temps Louis Vuitton com a sofisticação técni-

ca do calibre LV80.

Com 38 mm de diâmetro, o mostrador está disponível 

em ouro 18 quilates, rosa ou branco, e é acompanhado de 

bracelete branca, azul ou fúcsia. No mostrador, as cores 

suaves que o decoram colocam a flor LV como elemento 

decorativo principal, deixando ainda brilhar as pedras pre-

ciosas colocadas em torno da caixa, que variam consoante 

o modelo selecionado: diamantes brancos ou safiras azuis 

ou rosa.

An exceptional watch, the Tambour Monogram Sun  

Tourbillon combines the precision of the famous Tourbillon 

La Fabrique du Temps Louis Vuitton with the technical so-

phistication of the LV80 calibre.

38 mm in diameter, the dial is available in 18 carat gold, rose 

or white, and is accompanied by a white, blue or fuchsia 

bracelet. The soft colours that adorn the dial feature the LV 

flower as the main decorative element, allowing the pre-

cious stones placed around the case - white diamonds or 

blue or pink sapphires, depending on the model chosen - 

to sparkle too.

LOUIS VUITTON

Com uma presença de mais de dez anos nos mercados na-

cional e internacional, a Pelcor confere uma personalidade 

inovadora e requintada à pele de cortiça, que utiliza para 

desenvolver acessórios de moda ecológicos. 

Para a coleção primavera-verão 2015, a marca portugue-

sa apresenta uma seleção de acessórios sofisticados, nos 

quais a pele de cortiça é apresentada em formatos distin-

tos e combinada com cores elegantes. Pele vegan é utiliza-

da em alguns modelos da estação. 

Nas linhas Classics – Contemporary handbags, Specials 

– Unique Cork, Tricolor – Premium Mixtures, Weave – Ex-

clusive Hand Craft e Resort – Colorful Bags encontram-se 

propostas sofisticadas, que mostram o lado mais exclusivo 

da cortiça. 

With a national and international market presence of 

over ten years, Pelcor gives cork skin an innovative and 

refined personality, which it uses to create ecological 

fashion accessories. 

For the spring-summer 2015 collection, the Portuguese 

brand presents a selection of sophisticated accessories, in 

which cork skin comes in distinctive formats, combined 

with elegant colours. Some of the season’s models feature 

vegan skin. 

The ranges Classics - Contemporary handbags, - Spe-

cials - Unique Cork, Tricolor - Premium Mixtures, Weave 

- Exclusive Hand Craft and Resort - Colorful Bags contain 

sophisticated designs that reveal the most exclusive side  

of cork.
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Depois de se afirmar na Fendi e, posteriormente, como 

sucessor de Emanuel Ungaro, Giambattista Valli lançou 

a primeira coleção da sua própria marca em 2005. Desde 

então, o estilista italiano tem conquistado a atenção das  

mulheres de todo o mundo, fascinadas pelas suas propos-

tas elegantes. 

Nesta estação, Valli traz a energia dos anos 1970 até 2015 

com calças soltas, túnicas, casacos com mangas três quar-

tos e saias e vestidos em formato A-line. As silhuetas fe-

mininas são realçadas pela qualidade dos tecidos escolhi-

dos e pela refrescante paleta de cores, que combina preto, 

branco e rosa.

After establishing himself at Fendi and, later, as successor to 

Emanuel Ungaro, Giambattista Valli launched the first col-

lection of his own brand in 2005. Since then, the Italian fash-

ion designer has won the attention of women from around 

the globe, who are fascinated by his elegant creations.

This season Valli brings the energy of the 1970s to 2015 

with loose trousers, tunics, jackets with three quarter 

length sleeves and A-line skirts and dresses. Feminine 

shapes are highlighted by the quality of the chosen fabrics 

and by the refreshing palette of colours, combining black, 

white and pink.

GIAMBATTISTA VALLI

Foi há mais de 130 anos que começou a história da Bulgari, 

fundada em 1884 pelo ourives grego Sotirio Bulgari, cuja 

paixão pelo mundo da alta-joalharia transformaria o seu 

nome numa referência no esplendoroso universo das joias.  

Rompendo a tradição, nos anos 1950 a Bulgari contrariou a 

escola parisiense de joalharia, focada no uso exclusivo de 

diamantes, e recorreu a pedras preciosas coloridas, como 

rubis, esmeraldas e safiras, para criar joias totalmente úni-

cas e inesperadas. Desde então e até hoje, a casa joalheira 

distingue-se pelas joias coloridas, fruto de um encontro 

entre classicismo e modernidade.

More than 130 years have passed since the Bulgari story 

began, founded in 1884 by Greek goldsmith Sotirio Bulgari, 

whose passion for the world of fine jewellery would trans-

form his name into a leading light in the magnificent uni-

verse of jewellery.

Breaking with tradition, in the 1950s Bulgari went against 

the Parisian school of jewellery, which focused on the exclu-

sive use of diamonds, and resorted to coloured gemstones, 

such as rubies, emeralds and sapphires, to create totally 

unique and unpredicted pieces. From then until today, the 

jewellery house stands out for its colourful jewellery, which 

results from the combination of classicism and modernity.

BULGARI

Fundada em 2007 por Natalia Barbieri e Jennifer Portman, 

a marca londrina de calçado Bionda Castana combina  

na perfeição o estilo cool da cidade inglesa com a qualida-

de italiana. 

As fundadoras, ambas com raízes em Itália, desenham os 

seus modelos intemporais a pensar na mulher moderna e 

nos diferentes momentos e exigências do seu quotidiano. 

Desenhados no estúdio da marca em Londres, os sapatos 

são posteriormente feitos à mão perto do Lago de Como, 

em Itália, a partir dos melhores materiais, que são combi-

nados com uma estética fresca e divertida. 

Founded in 2007 by Natalia Barbieri and Jennifer Portman, 

London footwear brand Bionda Castana perfectly com-

bines the cool style of the English city with Italian quality.

The founders, both with roots in Italy, design their timeless 

models with modern women in mind and the various mo-

ments and demands of their daily lives. Designed in the 

brand’s London studio, the shoes are then handmade near 

Lake Como, Italy, from the finest materials, which are com-

bined in a fresh and fun style.

BIONDA CASTANA 
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«Sou um homem feliz» \\ «I am a happy man»

LUXURY  STYLE

TEXTO TEXT ESTELA ATAÍDE \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1 ©TELMO PEREIRA; 2 A 7 ARQUIVO MODALISBOA/©RUI VASCO 

RICARDO 
PRETO
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Tem feito um percurso discreto, marcado por passos 

seguros e decisões que lhe valeram o reconhecimento da 

indústria e a admiração dos fashionistas. A moda sempre 

esteve presente na sua vida e desde que se conhece que 

se interessa por este universo e que gosta de «desafios 

estéticos». Mas formou-se em arquitetura e foi apenas 

após frequentar um curso de corte e costura com a mestre  

Maria Emília Sobreira e um workshop de handbags na 

conceituada Central Saint Martins, em Londres, que  

Ricardo Preto assumiu definitivamente e sem reticências a 

sua paixão mais antiga. 

Desenhar uma coleção para a marca Amarras foi o pri-

meiro passo, seguindo-se malas criadas para a espanhola 

Perteguaz e chapéus e acessórios para os designers Dino 

Alves e Osvaldo Martins. Depois de apresentar duas cole-

ções no Manobras de Maio, entrou no calendário da Moda-

Lisboa em março de 2006 e, desde então, apresenta sazo-

nalmente as suas coleções na semana da moda de Lisboa. 

Aliás, não se cansa de destacar a importância que tem, 

para a sua afirmação, ser presença assídua na ModaLisboa 

e no Portugal Fashion. 

Workaholic, é totalmente 

dedicado ao trabalho, o seu 

grande amor. Para Ricardo 

Preto não existe horário de 

trabalho, as horas esticam e 

tornam-se elásticas para dar 

resposta a todas as solicita-

ções. Além das clientes, que 

diariamente recebe no atelier, o estilista desenvolve todos 

os anos quatro coleções de vestuário, quatro de sapatos, 

duas de banho e envolve-se ainda em dois a três espetá-

culos, entre teatro e dança. 

A inspiração desperta a qualquer hora e pode ser desen-

cadeada por «uma música, um filme, uma imagem, uma 

frase, um personagem, um ambiente». Profundamente 

inspiradores são também os tecidos, os materiais. «O to-

que, a cor, a textura, a composição, o padrão, a transparên-

cia, brilho, todas estas características e comportamentos 

determinam como o tecido pode ser trabalhado», funcio-

nando como um catalisador criativo. Acordados os senti-

dos, «a máquina fica toda em movimento» e é tempo de 

«criar silhuetas, cabelos, maquilhagem e todo o look», 

que vão dar vida e forma à ideia que nasceu. Chega então 

a hora de concretizar e desenhar. Desenhar roupa para ser 

usada, feita a pensar em mulheres que se apaixonam pe-

las peças que compram, de tal forma que as usam repeti-

damente. «Conforto, qualidade, estilo e intemporalidade é 

o que pretendo atingir». 

He has taken a discreet career path, marked by secure 

steps and decisions that have earned him the industry’s 

recognition and the admiration of fashionistas. Fashion 

has always been part of his life and ever since he took an 

interest in this universe and liked «aesthetic challenges». 

But he studied architecture and it was only after attend-

ing a course in dressmaking and sewing with Maria Emília 

Sobreira and a handbag workshop at the renowned Cen-

tral Saint Martins, in London, that Ricardo Preto definitively 

and unreservedly accepted his oldest passion.

Designing a collection for the brand Amarras was the 

first step, followed by bags created for Spanish Perteguaz 

and hats and accessories for designers Dino Alves and  

Osvaldo Martins. After presenting two collections at Mano-

bras de Maio, he entered the ModaLisboa programme in 

March 2006 and, ever since, has been presenting his col-

lections at Lisbon fashion week every year. Indeed, he 

never tires of highlighting the importance that regularly 

appearing at ModaLisboa and at Portugal Fashion plays in 

making his mark.

A workaholic, he is totally 

dedicated to work, his great 

love. For Ricardo Preto work-

ing hours don’t exist; hours 

stretch and become elastic 

to meet with any request. In 

addition to clients, who he 

receives each day in his stu-

dio, each year the fashion 

designer develops four clothing collections, four shoe col-

lections, two bathroom collections and is also involved in 

two to three shows, between theatre and dance.

Inspiration comes to him at any moment and can be 

triggered by «a song, a film, an image, a phrase, a char-

acter, an environment». Fabrics and materials are also 

deeply inspiring. «The touch, the colour, the texture, the 

composition, the pattern, the transparency, the sheen, all 

these characteristics and behaviours determine if the fab-

ric can be worked», operating as a creative catalyst. With 

the senses aroused, «the machine kicks into gear» and it 

is time to «create silhouettes, hair, makeup and the entire 

look», which will bring life and form to the original idea. 

The time comes to realise the design. Designing clothes to 

be worn, made with women in mind who fall in love with 

the pieces they buy, so much so that they wear them re-

peatedly. «Comfort, quality, style and timelessness is what 

I intend to achieve».

With his mind continually buzzing, and ideas continu-

ally flowing, in 2010 Ricardo Preto added Meam by Ricardo 

«Conforto, qualidade, estilo e 
intemporalidade é o que pretendo 

atingir» \\ «Comfort, quality, 
style and timelessness is what I 

intend to achieve»
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Com a mente em constante ebulição e as ideias sempre 

a fluir, em 2010 Ricardo Preto somou a Meam by Ricardo 

Preto ao seu rol de criações. Fruto de um encontro de ideias 

entre o estilista e a indústria, a marca é inspirada na mu-

lher contemporânea. O sucesso junto do público já garan-

tiu um espaço na luxuosa Loja das Meias e a venda em paí-

ses como Espanha, França e Itália. 

É precisamente na Meam by Ricardo Preto que dese-

nha as suas únicas peças dedicadas ao público masculino, 

apesar de no passado, no início da sua carreira, também ter 

criado coleções para homem. «Mas imagino muitas vezes 

a linha de homem Ricardo Preto», confessa. Para já, po-

rém, o que sonha para a sua marca é a internacionalização. 

Definindo-se acima de tudo como alguém que está de bem 

com a vida – «sou um homem feliz» –, o criativo diz ser 

uma pessoa objetiva, «o mais focado possível e, em simul-

tâneo, muito sonhador», pelo que estão reunidas as con-

dições essenciais para que o sonho se torne real e a marca 

Ricardo Preto rompa as fronteiras nacionais e conquiste o 

mundo com as suas propostas sensuais e sofisticadas.

Preto to his list of creations. The result of a meeting of ideas 

between the fashion designer and the industry, the brand 

is inspired by contemporary women. The success with the 

public has already ensured him a space in the luxury store 

Loja das Meias and sales in countries such as Spain, France 

and Italy.

It is precisely in Meam by Ricardo Preto that he designs 

his unique pieces dedicated to the male public, despite in 

the past, at the start of his career, having also created col-

lections for men. «But I often imagine the Ricardo Preto 

men’s range», he confesses. For now, however, interna-

tionalisation is what he dreams of for his brand. Defining 

himself above all else as someone who is at one with life – 

«I am a happy man» –, the designer says that he is an ob-

jective person, «the most focused I can be and, at the same 

time, quite the dreamer», whereby the essential condi-

tions are met for the dream to come true and the Ricardo 

Preto brand to break through national borders and conquer 

the world with its sensual and sophisticated suggestions.

ROLEX

Símbolo de prestígio e excelência, 

o Oyster Perpetual Day-Date, o pri-

meiro relógio de pulso cronómetro, im-

permeável e automático, criado em 1956, foi 

recentemente modernizado pela Rolex, que lhe 

conferiu um design atualizado e o equipou com uma 

caixa de 40 mm e com o mecanismo mecânico calibre 

3255, que estabelece um novo padrão de desempenho cro-

nométrico. Conhecido como o «relógio dos presidentes», por 

ter adornado o pulso de grandes personalidades, o prestigiado 

Day-Date é apresentado em platina 950 e ouro amarelo, branco ou 

Everose 18 quilates, disponibilizando ainda uma ampla seleção de ela-

borados mostradores.

Symbol of prestige and excellence, the Oyster Perpetual Day-Date, the first 

waterproof, automatic, chronometer wristwatch, created in 1956, was re-

cently modernised by Rolex, which has updated its design and equipped it 

with a 40-mm case and a new mechanical movement, calibre 3255, which 

establishes a new standard for chronometric performance. Known as the 

«watch of presidents», in that is has adorned the wrists of major figures, 

the prestigious Day-Date is presented in 950 platinum or yellow, white or 

Everose 18-carat gold, and also comes in a large range of elaborate dials.

\\QUINTESSENCE
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Homenageando os principais eventos desportivos bri-

tânicos, a coleção primavera-verão 2015 da Hackett 

London reinterpreta o estilo característico destas oca-

siões. Refletindo a assinatura simultaneamente clássi-

ca e moderna da marca, a nova coleção repensa a moda 

masculina nestes eventos desportivos, atualizando-

-a para que se adapte ao homem que hoje assiste aos 

jogos de ténis, às partidas de polo equestre ou às com-

petições de vela. Mantendo a elegância do gentleman 

britânico, o homem Hackett London desta primavera-

-verão aposta em roupas e acessórios flexíveis, que se 

adaptam às diversas ocasiões do calendário da estação.  

Paying tribute to the main British sports events, the 

spring-summer 2015 collection from Hackett London 

reinterprets the characteristic style of these occasions. 

Reflecting the simultaneously classic and modern style 

of the brand, the new collection rethinks men’s fashion 

at these sports events, updating it so as to adapt to the 

men who now watch tennis matches, polo games or sail-

ing competitions. Retaining the elegance of the British 

gentlemen, the Hackett London man this spring-sum-

mer focuses on flexible clothing and accessories, which 

adapt to various occasions in the season’s calendar.

HACKETT LONDON

Foram os momentos de convívio e camaradagem que 

decorrem no campo de golfe e na clubhouse, durante e 

após uma interessante partida de golfe, que inspiraram 

a Davidoff a lançar a Golf Limited Masters Edition 2015, 

uma coleção de charutos ideais para desfrutar entre 

golfistas. Pensando nesses dois momentos distintos, a 

Golf Limited Masters Edition 2015 compreende dois for-

matos – Toro, uma experiência menos dominante, de 

combustão impecável, e o mais intenso Robusto, ideal 

para saborear tranquilamente na clubhouse. 

It was the moment of togetherness and camaraderie 

enjoyed on the golf course and in the clubhouse, dur-

ing and after an interesting round of golf, that inspired 

Davidoff to launch Golf Limited Masters Edition 2015, 

a collection of cigars ideal for enjoying among golf-

ers. With these two distinct moments in mind, the Golf  

Limited Masters Edition 2015 features two formats – 

Toro, with a less dominant experience and flawless 

combustion, and the more intense Robusto, ideal for 

peacefully enjoying in the clubhouse.

DAVIDOFF
Cada verão é uma nova oportunidade para recomeçar, 

tentar algo novo e escrever histórias inesquecíveis. 

Inspirada neste conceito de renovação, a coleção mas-

culina da Lion of Porches para a primavera-verão 2015 

reinventa o clássico estilo britânico.

Nesta estação, o estilo preppy sofisticado da marca é 

conjugado com propostas elegantes e contemporâneas 

de inspiração Old Navy, formando uma coleção distinta, 

que realça o cuidado da marca com os detalhes. 

No campo cromático, tons de azul e off-white surgem 

combinados com estampados florais e riscas coloridas, 

o que resulta em looks frescos e divertidos, mas invaria-

velmente requintados. 

Every summer is a new opportunity to start again, try 

something new and to write unforgettable stories. In-

spired by this concept of renewal, the men’s collection 

from Lion of Porches for spring-summer 2015 reinvents 

the classic British style.

In this season, the sophisticated preppy style of the 

brand is combined with elegant and contemporary pro-

posals of Old Navy inspiration, producing a distinctive 

collection that highlights the brand’s care for detailing.

In terms of colour, shades of blue and off-white are 

combined with floral prints and colourful stripes, result-

ing in fresh and fun, yet invariably refined looks.

LION OF PORCHES 
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Só foi criado em 2011, por Matthew Gilpin, mas o jovem 

Gilpin’s Gin já conquistou o prémio de Melhor Gin do 

Mundo nos World Drinks Awards 2014. 

Agora disponível no mercado português, o Gilpin’s Gin é 

um gin moderno, de caráter complexo e versátil. Des-

tilado cinco vezes em água de nascente, é produzido 

manualmente em pequenos lotes de acordo com as 

premissas tradicionais das destilarias inglesas. Bagas 

de zimbro, casca de laranja amarga, salva, borago, casca 

de limão, casca de lima, sementes de coentros e raízes 

de angélica são adicionados para elevar a pureza dos 

seus sabores. 

It was only created in 2011, by Matthew Gilpin, but the 

young Gilpin’s Gin has already won the Best Gin of the 

World award at the World Drinks Awards 2014.

Now available on the Portuguese market, Gilpin’s Gin is 

a modern gin, with a complex and versatile character. 

Distilled five times in spring water and is hand made in 

small batches according to the traditional premises of 

English distilleries. Juniper berries, bitter orange peel, 

sage, borage, lemon peel, lime peel, coriander seeds and 

angelica roots are added to lift the purity of its flavours. 

GILPIN’S

CARTIER 

Foi há já 30 anos que a Cartier lançou os requintados ócu-

los Vendôme, assim batizados em honra da famosa praça 

parisiense. 

Para assinalar o 30.º aniversário do icónico modelo, a mai-

son Cartier apresenta Cartier Vendôme Solid Gold, uma 

versão ultra luxuosa feita em ouro maciço forrado a pele 

burgundy, limitada a apenas 30 exemplares em todo o 

mundo. O n.º 6 desta edição especial está disponível em 

exclusivo na Península Ibérica na loja André Opticas, na 

Avenida da Liberdade, em Lisboa.

30 years have passed since Cartier launched the sophisti-

cated Vendôme glasses, thus named in honour of the fa-

mous Parisian square.

To mark the 30th anniversary of the iconic model, the  

Cartier maison presents Cartier Vendôme Solid Gold, an 

ultra luxury version made in solid gold and lined with bur-

gundy leather, limited to just 30 pairs around the world.

Number 6 in this special edition is available exclusively 

on the Iberian Peninsula in the André Opticas store, on  

Lisbon’s Avenida da Liberdade.

HARLEY-DAVIDSON

Dona de uma atitude irreverente, a Harley-Davidson Road 

Glide sempre teve seguidores apaixonados, pelo que o seu 

regresso, em 2015, à gama Harley-Davidson é acolhido 

com entusiasmo.

Ao mesmo tempo que respeita o espírito do modelo origi-

nal, a nova Road Glide Special oferece uma melhoria signi-

ficativa no conforto e acrescenta a tecnologia, as caracte-

rísticas intuitivas e o novo estilo do Projeto Rushmore, um 

esforço de desenvolvimento de produto ligado ao consu-

midor. Equipada com sistema de informação e entreteni-

mento BOOM! Box 6.5 GT, suspensão traseira estilo CVO e 

motor High Output Twin Cam 103™ V-Twin, entre muitos 

outros atributos, a Road Glide Special chama a atenção por 

onde quer que passe. 

Bearer of an irreverent attitude, the Harley-Davidson Road 

Glide has always had passionate followers, ensuring that 

its return in 2015 to the Harley-Davidson was met with rap-

turous applause.

While it respects the spirit of the original model, the new 

Road Glide Special offers significant improvements to com-

fort, and adds technology, intuitive features and the new 

style of the Project Rushmore, a product development ini-

tiative fed by customer response. Equipped with the BOOM! 

Box 6.5 GT information and entertainment system, CVO 

style rear suspension, and High Output Twin Cam 103™  

V-Twin engine, among many other features, the Road Glide 

Special is the centre of attention wherever it goes.



MORGAN AERO 8
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Charme clássico \\ Classic charm

LUXURY  STYLE

15 years on since the launch of the original Aero 8,  

Morgan has unveiled the new model with slight visual 

and mechanical changes. Retaining the classic style influ-

enced by cars from the 1960s, the Aero 8 now has improved 

torsional stiffness, all-new suspension, power steering, 

ABS brakes and the option of cruise control. Referred to as 

the most refined car from the British manufacturer to date, 

the Aero 8 is equipped with a 4.8 litre V8 BMW engine, with 

367bhp, and six speed automatic or manual transmission. 

Convertible and with room for two occupants, the main 

feature of the model is the design of the fabric roof, which 

folds completely out of sight behind the two seats. In the 

interior, the wood surrounds, the textured carpets, the car-

bon seats, the leather trim and the touch screen media 

system mark the classic charm of this model.
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Passados 15 anos desde o lançamento do Aero 8 origi-

nal, a Morgan apresentou o novo modelo com pequenas 

alterações visuais e mecânicas. Mantendo o estilo clássico 

influenciado pelos carros da década de 1960, o Aero 8 tem 

agora um chassi de alumínio mais rígido, suspensão reno-

vada, direção assistida, travões ABS e opção de piloto au-

tomático. Apelidado como o carro mais refinado da marca 

britânica até hoje, o Aero 8 está equipado com motor V8 4.8 

da BMW, com 372 cv e transmissão automática ou manual 

de seis velocidades. Conversível e com espaço para dois 

ocupantes, o modelo tem como principal característica 

o design do tejadilho de tecido, que dobra completamen-

te para trás dos lugares. No interior, os acabamentos em 

madeira, os tapetes texturizados, os bancos em carbono, 

os detalhes em couro e o sistema de informação touch ca-

rimbam o charme clássico deste modelo.
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NUMARINE 70 
FLYBRIDGE

Ágil e futurista \\ Agile and futuristic
TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©NUMARINE
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Depois do sucesso do 70 Hardtop, a Numarine, marca se-

diada em Istambul, na Turquia, avançou com a produção de 

um novo modelo de iate: o 70 Flybridge. Com um conceito 

original e uma estética renovada, este recente elemento 

da família Numarine seduz com as suas linhas futuris-

tas e espaços amplos. De forma a carimbar a missão Um 

mundo sem compromisso, que orientava a produção deste 

modelo, todos os pormenores foram pensados para tor-

nar os momentos a bordo inesquecíveis. O uso extensivo 

de vidro intrincado, criando um design radical que permite 

garantir a entrada de luz natural para o interior, é um dos 

detalhes que dá ao 70 Flybridge o selo de requinte. Proje-

tado para ser ágil e extremamente controlável, sem haver 

necessidade de operação por uma equipa de tripulação  

Following the success of the 70 Hardtop, Numarine, mo-

tor yacht builder based in Istanbul, Turkey, has gone ahead 

with the production of a new yacht model: the 70 Flybridge. 

With an original concept and revamped aesthetic, this re-

cent addition to the Numarine family seduces with its fu-

turistic lines and generous spaces. To rubber stamp the ‘A 

World without Compromise’ mission guiding the produc-

tion of this model, every detail has been designed to make 

time spent on board unforgettable. The extensive use of 

intricate glazing that creates a radical design, bathing the 

interior with natural light, is one of the details the gives 

the 70 Flybridge its seal of sophistication. Designed to be 

agile and extremely manageable, without the need for a 

specialised crew, this model is equipped with a pair of Twin 

especializada, este modelo está equipado com uma gama 

de motores Twin MAN de 1000 cv e 2300 rpm, uma pla-

taforma de elevação hidráulica e uma âncora de guincho 

elétrico. Com um comprimento total de 21,6 m, incluindo a 

plataforma, e capaz de atingir uma velocidade máxima de 

34 nós, o 70 Flybridge tem uma proa abundante e um espa-

ço para refeições na popa, acentuando a sensação de bar-

co maior e colocando em evidência as suas configurações 

sociáveis. No interior, as três suítes ricamente decoradas 

com guarda-roupas, sofás, cómodas e casas de banho com 

cabine de chuveiro mostram valências até aqui exclusivas 

de modelos maiores.

MAN 1000hp 2300 rpm engines, a hydraulic lifting platform 

and an electric anchor winch. With an overall length of  

21.6 m, including platform, and able to reach a top speed of 

34 knots, the 70 Flybridge has a large bow and a space for 

meals at the stern, emphasising the feeling of a larger boat 

and highlighting its social facilities. Inside, the three suites, 

lavishly decorated with wardrobes, sofas, chest of drawers 

and bathrooms featuring shower cabin, boast attributes 

available until now only on larger models. 
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Depois dos testes – de solo, de sistema de controlo de 

voo, de vibração e no sistema de combustível – só faltava 

mesmo voar. E voou. Com excelentes qualidades de ma-

nuseamento, elegância e bem projetado, o Falcon 8X já 

marca presença nos céus. Apesar das primeiras entregas 

estarem previstas para a segunda metade de 2016, a ae-

ronave da Dassault Aviation já é um êxito comercial e tem 

vindo a conquistar a indústria de aviação. O Falcon 8X é a 

mais recente adição à família Dassault Aviation. Um novo 

segmento de sucesso.

O novo 8X terá um alcance de 11.945 km (a mach 0.80) e 

uma cabine com 1.88 metros de altura, 2.34 de largura e 13 

metros de comprimento. O novo avião pode voar com oito 

passageiros e três tripulantes. Está equipado com três mo-

tores Pratt and Whitney Canada PW307D, idênticos ao do 

Following tests – ground, flight control system, vibra-

tion and to the fuel system – all that remained was to ac-

tually fly. And it flew. With exceptional handling qualities, 

elegance and great design, the Falcon 8X is now part of the 

skies. Despite the first deliveries only being planned for the 

second half of 2016, the aircraft from Dassault Aviation has 

already proved a commercial success, having conquered 

the aviation industry. The Falcon 8X is the latest addition 

to the Dassault Aviation family. A new successful segment.

The new 8X has a range of 11,945 km (at mach 0.80) and 

a cabin 1.88 metres high, 2.34 wide and 13 metres long. 

The new airplane can fly with eight passengers and three 

crew members. It is equipped with three Pratt and Whitney 

Canada PW307D engines, identical to the Falcon 7X. The 

new engine will reduce fuel consumption by 35%, as well 

Inovação e tecnologia
Innovation and technology

FALCON 8X

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY ©DASSAULT AVIATION

LUXURY  STYLE

Falcon 7X. O novo motor reduzirá em 35% o consumo de 

combustível, ruído e emissões de NOx. Esta aeronave con-

tém uma lista de sistemas de bordo inovadora, inclui uma 

versão aprimorada do Sistema de Controlo de Voo Digital 

do modelo 7X e um cockpit redesenhado.

A Dassault Aviation é uma empresa aeroespacial líder no 

mercado. Há mais de meio século que faz história com mo-

delos inovadores e com uma tecnologia avançada. Marca 

presença em mais de 90 países nos cinco continentes. 

Desde o lançamento do primeiro Falcon 20, em 1963, foram 

vendidos mais de 2380 jatos Falcon.

Com um mundo tecnológico inovador, dentro em breve, 

já poderá contar com estas novas asas para voar.

as noise and NOx emissions. This aircraft has an innova-

tive list of onboard systems, includes an improved version 

of the Digital Flight Control System from the 7X model and 

a redesigned cockpit. 

Dassault Aviation is a leading aerospace company in the 

market. For more than half a century is has been mak-

ing history with innovative models and with advanced 

technology. It is present in more than 90 countries on five 

continents. Since the launch of the first Falcon 20, in 1963, 

more than 2380 Falcon jets have been sold.

With an innovative technological world, you will shortly 

be able to count on these new wings to fly.



VILLA GONDRA 
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Clássica e contemporânea 
Classic and contemporary

LUXURY  STYLE



É na Quinta do Lago, o exclusivo resort de golfe e con-

domínio residencial algarvio, que encontramos a Villa 

Gondra, uma requintada residência de férias que conjuga 

o charme da arquitetura tradicionalista com a elegância de 

interiores contemporâneos. 

Da autoria da arquiteta Guida Viegas, a Villa Gondra re-

mete frequentemente para as construções tipicamen-

te algarvias, nomeadamente com os telhados de quatro 

águas revestidos a telha de canudo regional, as chaminés 

algarvias e as beiradas e cornijas tradicionais. O equilíbrio 

Stood in the Algarve’s exclusive golf and residential re-

sort of Quinta do Lago, Villa Gondra is an exquisite holiday 

residence combining the charm of traditional architecture 

with the elegance of contemporary interiors.

Designed by architect Guida Viegas, Villa Gondra of-

ten nods to the typical constructions of the Algarve, and 

in particular the pagoda style roofs topped with regional 

curved tiles, the Algarve style chimneys and traditional 

edges and cornices. The balance of this classic structure, 

with a total covered area of 370 sqm, distributed over three 

desta estrutura clássica, com um total de 370 m2 de área 

de construção, distribuídos por três pisos, surge na forma 

da decoração contemporânea pensada pelo atelier Sofia 

Andrez Interiors. 

Realçando pormenores únicos da construção, como 

os pavimentos cerâmicos característicos do contexto 

algarvio, e valorizando a abundante luz natural que flui 

nos diversos espaços, a decoração resulta leve e acolhe-

dora. Combinando geometrias e curvas e apostando em  

floors, appears in the form of the contemporary décor de-

signed by the Sofia Andrez Interiors studio.

Highlighting unique construction details, such as the 

tiled flooring characteristic of the Algarve context, and 

valuing the abundance of natural light flowing through the 

different spaces, the resulting decoration is light and wel-

coming. Combining geometries and curves and focusing 

on retro chic detailing in the upholstery and curtain fabrics, 
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O casamento do desenho arquitetónico 
com o projeto de decoração resulta 

num espaço enaltecido. \\ The union of 
architectural design with interior design 

results in an enhanced space.
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apontamentos retro chic nos tecidos dos estofos e cortina-

dos, o casamento do desenho arquitetónico com o projeto 

de decoração resulta num espaço enaltecido, onde obje-

tos personalizados conferem personalidade e conforto a  

cada ambiente. 

Funcionando como segunda residência, a villa é utiliza-

da sobretudo durante períodos de férias, pelo que as áreas 

exteriores mereceram especial cuidado, destacando-se o 

terraço coberto, onde a convidativa mesa de refeições goza 

de vista privilegiada sobre o jardim. Em torno da piscina, 

camas de exterior convidam a momentos ociosos, desfru-

tando do maravilhoso clima da região. 

the union of architectural design with interior design re-

sults in an enhanced space, where custom objects add 

personality and comfort to every environment. 

Used as a second home, the villa is occupied primar-

ily during holiday periods, whereby the outdoor space has 

been worthy of special attention, highlighted by the cov-

ered terrace, where the welcoming dining table enjoys ex-

ceptional views over the garden. Outdoor beds around the 

pool beckon for moments of idleness, soaking up the mar-

vellous climate of the region.
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LES VOILES DE  
ST. BARTH

Velejar nas ondas do Atlântico \\ Sailing on 
the waves of the Atlantic

TEXTO TEXT MARIA CRUZ \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 2 ©CHRISTOPHE JOUANY; 3 ©MICHAEL GRAMM; 4, 5, 6 ©LES VOILES DE ST. BARTH

PREMIUM SPORTS
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With perfect weather conditions and a magnificent fleet 

of boats, the sixth edition of the Les Voiles de St. Barth boat 

race, which took place between April 13 and 18, proved to 

be a resounding success. An exceptional event. Varied and 

challenging races caused suspense right up to the last 

minute. This year the event included the participation of 70 

boats, all in different categories, having been divided into 

ten different classes, and pro-

viding an amazing spectacle 

in the water. Sailboats were 

here to beat transatlantic re-

cords. This sea race, the sixth 

edition, welcomed ‘machines’ 

such as the Gunboat G.

On land, a host of amuse-

ments brought energy to the 

sailors and to the local popu-

lation. The race, with its fun-race format, offered moments 

of leisure to family members and friends of participants. 

Another of the aspects making this event unforgettable 

was how visitors were able to enjoy the French lifestyle of 

the exclusive island of St. Barth, located in the turquoise 

vastness of the Caribbean. The mixture of people, the var-

ied programme, the live music, the fireworks and the whole 

splendour of sensations made this a memorable event. 

Com condições climatéricas perfeitas e uma magnífi-

ca frota de barcos, a sexta edição da regata Les Voiles de  

St. Barth, que decorreu entre os dias 13 e 18 de abril, tornou-

-se um autêntico sucesso. Um evento excecional. Corridas 

variadas e desafiadoras provocaram suspense até ao últi-

mo minuto. Este ano o evento contou com a presença de 70 

barcos, todos de categorias distintas, tendo sido divididos 

em dez classes diferentes e 

proporcionado um espetá-

culo fabuloso na água. Aqui 

estiveram presentes veleiros 

para bater recordes transa-

tlânticos. Esta rota náutica, 

a sexta edição, contou com 

a presença de ‘máquinas’ 

como o Gunboat G.

Por terra, um leque de di-

versões deu energia aos velejadores e à população local. A 

regata, com o seu formato fun-race, ofereceu aos familiares 

e amigos dos participantes momentos de lazer. Desfrutar do 

estilo de vida French touch que a exclusiva ilha de St. Barth, 

situada na imensidão azul-turquesa do Caribe, proporcio-

na aos visitantes também foi um dos aspetos que tornou 

esta iniciativa inesquecível. A mistura de pessoas, a pro-

gramação variada, a música ao vivo, os fogos-de-artifício 

A sexta edição da emocionante 
regata Les Voiles de St. Barth contou 

com a presença de 70 barcos. \\ 
The sixth edition of the exciting Les 

Voiles de St. Barth boat race featured 
70 participating boats.
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e todo o esplendor de sensações tornaram este evento 

memorável. Sentindo a brisa nos rostos, todos os partici-

pantes percorreram milhas e viveram experiências únicas 

e emocionantes. Um evento mergulhado em surpresas, por 

terra e mar. 

Abril de 2016 contará, também, com mais um momento 

Les Voiles de St. Barth. Mais um para fazer história. Mais 

um para ficar registado. No próximo ano, a organização 

conta ter presentes pelo menos 80 barcos a velejar pelas 

águas Atlânticas.

Feeling the breeze on their faces, all the participants cov-

ered miles and enjoyed unique and exciting emotions. An 

event immersed in surprises, on land and at sea.

April 2016 will also feature another Les Voiles de St. Barth 

moment. One more to make history. One more to be re-

corded. Next year the organisers expect the presence of at 

least 80 boats sailing through the Atlantic waters.
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PREMIUM SPORTS

TEXTO TEXT ANDREIA FILIPA FERREIRA \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 2, 3, 4 ©ROCCO FORTE HOTELS; 5, 6, 7, 8, 9 ©THE LEADING HOTELS OF THE WORLD

VERDURA  
GOLF&SPA RESORT

Recanto no sopé da montanha 
Hideaway at the foot of the mountain

O aroma doce das laranjeiras e dos olivais que circun-

dam o Verdura Golf&Spa Resort tornam este recanto da 

Sciacca, na região italiana de Sicília, num paraíso para os 

jogadores de golfe. Com dois campos links localizados no 

sopé da montanha e com o mar Mediterrâneo no horizon-

te, o Verdura incorpora instalações elegantes e um serviço 

de qualidade. Recorrendo ao talento e à experiência do de-

signer Kyle Phillips, reconhecido por preservar e acentuar 

de modo criativo os relevos naturais, este resort com as-

sinatura Rocco Forte contém uma superfície cuidada. Aos 

dois campos, com 18 buracos, soma-se um outro com nove 

buracos de par 3, um campo Composite Championship 

The sweet scent of orange blossom and the olive groves 

that surround the Verdura Golf&Spa Resort turn this cor-

ner of Sciacca, in the Italian region of Sicily, into a golfer’s 

paradise. With two links courses located at the foot of the 

mountain and with the Mediterranean Sea on the horizon, 

the Verdura boasts elegant facilities and quality service. 

Making use of the talent and experience of designer Kyle 

Phillips, renowned for preserving and creatively accen-

tuating the natural features of the land, this Rocco Forte 

resort is well tended. The two 18-hole courses are joined 

by a par 3 nine-hole course, a Composite Championship 

created by joining the holes of the two courses, and a golf 
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criado com a junção dos buracos dos dois campos e uma 

academia de golfe, com instalações de treino extensas, 

conduzida por uma equipa profissional da PGA. Cada bu-

raco proporciona uma vista deslumbrante e garante cinco 

posições tee. Com fairways bem separados e bunkers pro-

fundos, a fluência do jogo é assegurada com a manutenção 

dos tees em intervalos de 12 minutos. 

Proporcionando aos visitantes uma sensação de har-

monia com a natureza, de paz e tranquilidade que apenas 

é quebrada pelo canto dos pássaros e pela brisa suave da 

Sicília, o Verdura inclui nas suas valências muito mais do 

que uma experiência de golfe extraordinária. Com insta-

lações luxuosas, o resort abrange a clubhouse – que ser-

ve especialidades italianas – o Verdura Spa – que oferece 

tratamentos especialmente concebidos para jogadores de 

golfe – campos de ténis e futebol, piscinas e ginásio.

academy, with an array of practice facilities run by a pro-

fessional PGA team. Each hole offers stunning views and 

ensures five tee positions. With well separated fairways 

and deep bunkers, game flow is assured with tee mainte-

nance at intervals of 12 minutes.

Providing visitors with a sensation of harmony with na-

ture, of peace and tranquillity, broken only by birdsong and 

by the soft Sicilian breeze, the Verdura has much more to 

offer than just an extraordinary golf experience. With lux-

ury amenities, the resort includes the clubhouse – which 

serves Italian specialities –, the Verdura Spa – which offers 

treatments especially devised for golfers –, tennis courts 

and football pitches, swimming pools and gyms.   

OPINIÃO \\ OPINION

Tem emergido em Portugal uma nova geração de jogadores 

talentosos que praticam o golfe a nível nacional, mas tam-

bém internacional, e que acabam por protagonizar o papel 

de embaixadores quer da modalidade quer do nosso país. 

A somar a esta realidade, o aumento do número de infraes-

truturas de qualidade (e Portugal tem alguns dos melho-

res campos, até premiados, do mundo) tem tornado este 

desporto mais acessível à população em geral, angariando 

também novos admiradores, mas principalmente tornando 

o golfe um importante polo de atração turística – um setor 

hoje crucial para o desenvolvimento do país.  

Este cenário tem permitido dar mais visibilidade ao golfe, 

aumentando consequentemente a procura, atraindo maior 

número de praticantes. É neste contexto que se tem regis-

tado um incremento de escolas qualificadas, que permi-

tem promover um ensino de qualidade, assente em boas  

práticas. Na Escola de Golfe do Belas Clube de Campo, o pri-

meiro contacto com este desporto é realizado através de 

um dos programas criados para iniciados, desenhado para 

jogadores entre os 6 e os 18 anos, que oferece aulas aos fins 

de semana e em campos de férias escolares. Já os adultos 

são desafiados a participar num programa de 20 semanas 

que se divide em três fases, sendo a última fase as aulas do 

curso. Ao desafiar os jovens praticantes a crescer passo a 

passo, até alcançarem um nível que lhes permita jogar no 

campo com confiança e de forma autónoma, o Belas Clu-

be de Campo tem o orgulho de estar a contribuir para esta 

geração de jovens golfistas, mas também para o desenvol-

vimento de uma modalidade que tanto tem a dar ao país.  

A promoção do golfe entre a comunidade local está, e sem-

pre esteve, no ADN do Grupo André Jordan.

Promover o golfe dia após dia! 

A new generation of talented players has emerged in  

Portugal, who play golf at national level, and also interna-

tional level, and who ultimately play the role of ambassa-

dors, both for the sport and for our country.

This reality is joined by the increase in the number of qual-

ity facilities (and Portugal has some of the finest, and also 

prize-winning, courses in the world), which has made this 

sport more accessible to the general population, gaining 

new followers, but primarily turning golf into an important 

source of tourism – a sector now crucial to the develop-

ment of the country.

This scenario has brought golf further into the spotlight, 

thus increasing demand and attracting a greater num-

ber of players. This same context has seen an increase  

in qualified schools, allowing the promotion of quality 

teaching, based on good practice. At Belas Clube de  

Campo Golf School, the first contact with this sport is made 

through one of the programmes created for beginners, de-

signed for players aged between 6 and 18, which offers les-

sons at weekends and in school holiday camps. Adults are 

challenged to take part in a 20-week programme split up 

into three phases, with the final phase featuring the les-

sons of the course. In challenging young players to grow, 

step by step, until they reach a level where they feel con-

fident enough to play on a course by themselves, Belas 

Clube de Campo is proud to contribute to this generation of 

young golfers, but also to the development of a sport that 

has so much to give to the country.

Promoting golf within the local community is, and always 

has been, in the DNA of the André Jordan Group.

Promoting golf day after day!

PAUL SAUNDERS
Diretor de Golfe do Belas Clube de Campo
Golf Director at Belas Clube de Campo
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SOCIAL  EVENTS

V&G POLANA CUP
Torneio animado, entre parceiros e amigos
Exciting tournament, between partners 

and friends
TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY DANIEL CAMACHO

It was as the sun rose on March 13 that the tournament 

commemorating the first anniversary of Villas&Golfe  

Mozambique magazine welcomed participants. This event, 

which had the Polana Serena Hotel and BCI as its main 

partners, was held at the Polana Golf Club, in Maputo, and 

was attended by some 60 players.

Held in pairs in Better Ball Stableford and Aggregate Par 

3 categories, over 15 holes, and as singles in a Stableford 

event, the winners included: in the single Stableford, first 

place went to Samuel Languene, second place to Jaime 

Inguana, while third place went to Samo Manhiça. In the 

Better Ball Stableford pairs event, first place went to the 

pairing of Samuel Languene and Damião Fernandes, sec-

ond place belonged to António Tcheco and Mattias Zaab, 

and third place went to Meque Inguana and Lone Hansen. 

Finally, in the Par 3 Aggregate category, first place went 

to Mário Manhiça and Castro Camarada, second place to 

Magid Osman and Fernando Manhiça, and third place was 

held by Francisco Nhaca and Valdimar Sitoe.

Foi com o raiar do sol que no dia 13 de março o tor-

neio comemorativo do primeiro aniversário da revista 

Villas&Golfe Mozambique deu as boas-vindas aos parti-

cipantes. Este evento, que teve como principais parceiros 

o Polana Serena Hotel e o BCI, ocorreu no Club de Golfe da 

Polana, em Maputo, e contou com cerca de 60 jogadores.

Disputado nas modalidades de pares Better Ball Stable-

ford e Aggregate  Par 3, em 15 buracos, e individual Stable-

ford, eis os vencedores: na prova individual, o 1.º lugar foi 

para Samuel Languene, o 2.º lugar para Jaime Inguana e o 

3.º lugar coube a Samo Manhiça. Na prova de pares Better 

Ball Stableford, o 1.º lugar foi para a equipa Samuel Lan-

guene e Damião Fernandes, o 2.º lugar pertenceu a António 

Tcheco e a Mattias Zaab, e o 3.º lugar foi para Meque Ingua-

na e Lone Hansen. Por fim, na categoria Aggregate Par 3, 

o 1.º lugar foi para Mário Manhiça e Castro Camarada, o 2.º 

lugar para Magid Osman e Fernando Manhiça, e o 3.º lugar 

foi para Francisco Nhaca e Valdimar Sitoe.

PARCEIROS: POLANA SERENA HOTEL, BCI
APOIOS: QATAR AIRWAYS, SAPATARIA RITUAL, LOJA DAS MEIAS
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O mês de março ficou marcado por um dos eventos mais 

animados da cidade de Maputo. A Villas&Golfe, que cele-

brou nesse mesmo mês o seu primeiro aniversário no país, 

em parceria com o Polana Serena Hotel, brindou a capital 

moçambicana com uma noite cheia de surpresas e muito 

glamour. Apesar de ser uma sexta-feira 13, o dia não po-

deria ter corrido melhor.

The month of March was marked by one of the city of 

Maputo’s liveliest events. Villas&Golfe, which celebrated 

its first anniversary in the country in this same month, 

in partnership with the Polana Serena Hotel, treated the  

Mozambican capital to an evening packed with surprises 

and plenty of glamour. Despite being Friday the 13th, the 

day couldn’t have gone better.

SOCIAL  EVENTS

VILLAS&GOLFE 
POLANA GALA

O primeiro de muitos anos de vida!
The first of many years of life!

TEXTO TEXT FILOMENA ABREU \\ FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY 1, 8, 10, 11 ©DANIEL CAMACHO; 2, 3, 4, 5, 6, 7 ©RICARDO FRANCO; 9 ©DIREITOS RESERVADOS

A primeira tacada foi logo dada ao nascer do dia com o 

Villas&Golfe Polana Serena Hotel Cup e, pelas 18 horas, as 

portas do Salão Nobre do Polana Serena Hotel abriram-

-se para receber os ilustres convidados para a gala mais 

aguardada de Moçambique. A receção foi feita por Antonio 

Raigon, o primeiro venenciador a pisar terras moçambica-

nas. A elegância com que servia o bom vinho espanhol era, 

só por si, uma autêntica fiesta. A noite continuou com um 

The first shot was taken at daybreak with the 

Villas&Golfe Polana Serena Hotel Cup and, at 6 o’clock in 

the evening the doors to the Salão Nobre of the Polana  

Serena Hotel were opened to welcome distinguished 

guests to Mozambique’s most eagerly awaited gala event. 

Guests were welcomed by Antonio Raigon, the first venen-

ciador to reveal his wine-pouring skills in Mozambique. 

The elegance with which he served the fine Spanish wine 



momento dedicado à responsabilidade social, tendo sido 

entregue, ao gabinete da Primeira-dama, um camião so-

lidário repleto de bens de primeira necessidade (no valor 

equivalente a 65 mil dólares).

Numa noite animada, boa música não poderia faltar. Otis, 

saxofonista moçambicano, foi quem, ao som de Fields of 

Gold, deixou os presentes ca-

tivos para o grande momen-

to que se seguiu: a tão aguar-

dada entrega dos prémios do 

Villas&Golfe Polana Serena 

Hotel Cup. D. Dinis Sengula-

ne foi eleito Personalidade 

do Ano pela Villas&Golfe, 

devido ao enorme esfor-

ço que o bispo Emérito dos  

Libombos tem empenhado 

na paz do país e na erradica-

ção da malária.

No final, ao som de Otis, 

ouviram-se os parabéns e o 

bolo do primeiro aniversário da Villas&Golfe foi cortado. 

Assim se assinalou o primeiro daqueles que se esperam 

ser muitos anos de vida da Villas&Golfe Mozambique.

was, in itself, worthy of a true fiesta. The evening contin-

ued with a moment dedicated to social responsibility, with 

a charity lorry handed over to the office of the First Lady 

packed with emergency supplies for flood victims (to the 

value of USD 65,000).

The lively evening wouldn’t have been complete with-

out some good music. Mo-

zambican saxophonist Otis 

gave his rendering of Fields 

of Gold, leaving those pre-

sent captivated for the great 

moment that followed: the 

eagerly awaited prize giving 

ceremony of the Villas&Golfe 

Polana Serena Hotel Cup. 

Additionally, Dom Dinis Sen-

gulane was recognised as 

Personality of the Year by 

Villas&Golfe, in light of the 

huge efforts made by the 

Bishop Emeritus of Libom-

bos for peace in the country and for eradicating malaria. 

At the close, to the sound of Otis, congratulations were 

heard and the Villas&Golfe first anniversary cake was cut. 

And this is how the first of what is hoped will be many years 

of the life of Villas&Golfe Mozambique was celebrated. 

As portas do Salão Nobre do 
Polana abriram-se para receber 

os ilustres convidados para a gala 
mais aguardada de Moçambique. 
\\ The doors to the Salão Nobre 

of the Polana were opened to 
welcome distinguished guests to 

Mozambique’s most eagerly awaited 
gala event.

PARCEIRO: POLANA SERENA HOTEL
APOIOS: LAM, MEDLIFE, SOCIMPEX, MINERVA, SMART TECHNOLOGIES, HYUNDAI, QATAR AIRWAYS, FUNDAÇÃO RIZWAN ADATIA, TOPÁZIO






